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Slovo vydavatele
Dovolte. a~)'ch l'ám IIJ'e1epodekollal za phietí prl'ního. i tohoto druhého císla

našeho casopisu. Soucasne se omloul'ám za opoždené podekování redakci
PiYtomnosti (mesícní pH/oze Lilerámích novin) za jeiich milé phíní a pi'eii i jim

stále rostoucí pocet C/enáhi. Nes to. že naše casopis)' jsou vzájemne nezávislé.

l)'cházíme ze stejného pozadí a domníváme se. že se navzájem dopliíujeme.

Krome daní a smrti múžeme pocítat is tím. že nás potká nemoc. Od dob)', kd)'

ruka Boha otocí protékající hodin)' našeho života. l'etšina z nás l'eH. že tok propa

dajících zrnek písku se dá pi'eci jen ouliunil. \ sichni se o to snaŽÍme. bud sami.

anebo spomocí dru/~)ích. Copro tento ci! ciníme. nezáležíjen na nás. ale na tom,

kolik informací máme k dispozici. což pi'edpokládá. že o informaci máme zájem

a že informace nám danáje správná. V dobe dosažení svetové komunikacní infor
macní síte se naše zdraví stalo záuisl)ím na pNstupu k této síli a na všem. co nám

tato sít' nabízí. Tento pHstup je zprosti'edkován jak lékah. tak politik)'. Náš cíl musí

~ýt spolecný bez ohledu na t)lto role. které se ph' prvním pohledu zdají ~)'t odlišné.
Sousti'ed'me se na naše lidstm. náš humanismus, naši svetOl'OUrodinu.

t'vlartinJ Stránský

Je-li to krize,

cí je to krize?

Stredisko pro empirické výzkumy a agentura Focus daly úcastníkúm prú
zkumu, uskutecneného koncem minulého roku mezi 1 400 respondenty
v Ceské republice a na Slovensku, šanci zvolit z deseti soucasných problémú
ten nejdLdež~ejší. Dva roky po rozpadu federace považují slovenští obcané za
nejdúležitejší problém zdravotnictví. ceští kriminalitu. Nedelejme z toho pred
casné závery, a to ze dvou dúvodLI: jednak zdravotnictví považují ceští obcané
hned za problém císlo dve (daleko pred nezamestnaností, školstvím ci dúcho
dovým pojištením). jednak výsledky výzkumu lze interpretovat rúzne: bud
z nich plyne, že (a) ceské zdravotnictví je na tom ve srovnání se slovenským
lépe, nebo že (b) se u nás krade a vraždí víc než na Slovensku a zdravotnictví
je stejne (ne-li víc) problematické.

Kdyby si však potenciální pacient chtel ucinit názor, jak tomu doopravdy je,
sledováním novin, o mnoho moudrejší by nebyl. Zvlášte v poslední dobe ne, pro
tože problémy zdravotnictví už dlouho plní stránky a obrazovky s cetností jen
nevýrazne nižší. než je cetnost zpráv v rubrice Cerná kronika.

Listopadové vyvrcholení pokusu o prodej nemocnice Na Homolce nadnárodní
spolecnosti EuroHospital Group nešlo sledovat bez úžasem pootevrených úst.
Pokus o obejití Nadace Míša, provozující v nemocnici gama-núž, by bylo možno
považovat za snadno napravitelné nedorozumení, kdyby bylo v celé akci jedi
ným. Avšak zdaleka nebylo, a tak M Dr. Šubrt (v partu reditele Homolky)
nemocnici MUDr. Šubttovi (v pattu kupujícího) prodat nedokázal a ministerstvo
zdravotnictví zase nedokázalo prakticky nic z toho, co okolo privatizace nemoc

nice ucinilo, obhájit. Jako by nebylo na nejaké velké obhajování pripraveno, zrej
me tahle RÁNA (ríká se to tak v kruzích, kde se rychle vydelává?) prece byla

posichrovaná ze všech stran a nutnost vysvetlovat nepredpokládaná.
. Jen ministr Rubáš se konecne, když se mu to predtím nepodarilo amatérským

automobilovým závodením, proslavil alespon výrokem, že jde o vzorový privati
zacní projekt. My, co jsme na privatizaci zdravotnictví zainteresováni pouze jako
jeho zákazníci a stojíme o to, aby probehla jednak tychle, jednak úspešne, jsme
se ovšem zalekli: Jak asi vypadají ty nevzorové projekty?

Sotva pominula Homolka, zacaly znervóznovat pojištovny. Spor o to, co
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a jak jsou ochotné lékarúm proplácet, laskavé ctenáre
zase musí zajímat, protože je múže bolet. Zvlášt u zubare,
který nemá zcela jasno, zda mu revizní lékar zdravotní
pojištovny nerekne, že znecitlivující injekce je nadbytecný
komfort a neodmítne mu ji zaplatit. Pokud tedy vubec
platí, nebot zejména stomatologové si stežují, že nekteré
zdravotní pojištovny platí své závazky bud pozde. nebo
vubec. A ministerstvo zdravotnictvP Opet nepripraveno,
zmuže se pouze na konstatování. že by se to nemelo dít.

Vztah zdravotních pojištol'en a lékaru zprostredkováva
ný body za lékarské úkony má ovšem další dusledek,
považovaný napríklad deníkem MF DNES za tak pozoru

hodný, že jej vyjádrila hlavním titulkem císla (26.1.)
Nekterým lidem se práce vyplatí mín než marodení.
Jde o stoupající nemocnost, zvlášte lidí s príjmy pod 5 000
korun za mesíc. Nemocenské dávky u nich dosahují až tri
ctvrtiny bežného príjmu, takže být dlouho nemocný je
výhodné. lejen pro pacienta, ale i pro lékare. který získá
víc bodu (a snazších bodu), tudíž i penez. Jak to vyrešit,
neví zatím nikdo. ani ministerstvo zdravotnictví.

V puli ledna rozpory mezi lékari a ministerst\'em vrcho

lí. V rámci vládní snahy o omezování pravomocí profesních
komor ministerstvo zdravotnictví pripraví návrh zásad

zákona o podmínkách poskytování zdravotní péce a I' nem
zbavuje lékarské komory práva rozhodovat o udelení licen
ce k výkonu povolání a navrhuje predat je státu. Jen hodne
naivní clovek se mohl domnívat, že s tím budou lékari sou

hlasit. Lékarská i stomatologická komora a po nich i všech
ny ostatní lékarské organizace odmítají nadále s minister
stvem zdravotnictví spolupracovat, pripojili se i všichni
dekani lékarských fakult. Jinými slovy dávají tak lékari
najevo. že ministra nepovažují za kompetentního partnera.

Tomu jako by konecne došlo, že neco opravdu není
v porádku, a zareaguje, jak to obcas nenadále probuzení
spáci ciní, to jest zbrkle. Vystoupí z lékarské komoty s ukriv

deným oduvodnením ze sveta kouzel nechteného: jako clen
CLK MUDr. Rubáš by nesmel mluvit s ministrem MUDr.
Rubášem ... (Ale kdo ví, treba jen nechtel opakovat neúspeš
ný pokus o dialog MUDr. Šubrta s MUDr. Šubrtem).

Škoda té zbrklosti. Vždyt když se 20. ledna LN ptají pre
miéra Klause, zda má ministr Rubáš jeho podporu, ten ríká:
,Myslím, že zdravotnictví normálne funguje a krizí je pouze
vyhrožováno. I kdyby však o krizi šlo, v žádném prípade
by to nebyla vina jedince, ale jednalo by se o záležitost
systémovou, obecnejší. Proto jednostranný, nesmírne zjed
nodušený a vychýlený útok na ministra zdravotnictví pova
žuji za nefér a nemohu s ním souhlasit,'·

Premiér nemohl dát durazneji najevo, že svého muže
hodlá bránit, tak jako koneckoncu bránil predtím jiné své
muže, MUDr. Cermáka ci MUDr. Macka, byt v jiných rolích.
Zdá se dokonce, že spíše je ochoten pripustit krizi celého
zdravotnického systému. Odpovídalo by to i genezi jeho
sporu: netýká se jen lékaru a jejich ministra, ale souboje

mezi profesními spolecenstvími obecne a státem o to, kdo
bude mít poslední a rozhodující slovo. Pred lékari byli na
rade architekti, po nich prijdou na porad právníci.

. Jaroslav Veis
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Bližší lékar,
nebo ministr?

Probírá-li se nezaujatj5 ctenár, dejme tomu nas
krajan, spokojene žijící pojištenec v nekterém stabili
zovaném západoevropském státe, zprávami a komen
tári v ceskj5chdenících a tj5denících, které jsou veno
vány pomerum v ceském zdravotnictví, patrne nebu
de nikterak nadšen.

Martin Bojar

I pro ceské lékare je dnes skoro nemožné vyznat se v rozporupl
ných zprávách, které noviny i ..elektronická média" nabízejí o stavu
našeho zdravotnictví. Jsou obvykle vyvedeny v rúzne cerných a zne

pokojivých barvách a hovorí o krizi duvery, morálky i krizi financní.
Naproti tomu odborníci a konzultanti ze zahranicí hodnotí situaci

podstatne optimisticteji než skeptictí a rezervovaní pozorovatelé
a casto soucasne i aktéri tuzemští.

Kde je pravda' Máme podporovat jako obcané, plátci daní a po
jištenci .,své" ministerstvo zdravotnictví, nebo "své" lékare a jejich

profesní komolY' Bude platit variace na prísloví o košili, že je totiž
"bližší lékar nežli ministr", Poslední výzkumy verejného mínení
a žebrícky prestiže povolání v (:eské republice této úvaze nasvedcu

jí. Lze souhlasit s názorem autorú úvodníkú z posledních týdnú. Ti
tvrdí, že stret, ke kterému došlo a který vedl k prerušení spolupráce
mezi profesními komorami a organizacemi s Ministerstvem zdravot
nictví (:R a vyvrcholil vystoupením ministra Rubáše z Leské lékarské
komory, zrál a narústal po radu mesícú. Je k neprospechu pacientú
i zdravotnictví.

Pri diskusích o transformaci ceského zdravotnictví se hovorilo

v posledních letech o privatizaci poliklinik obálkovou metodou, pro
deji nemocnic, pújckách a penezích, Zdúraznoval se prínos trhu,
který mel zbavit naše zdravotnictví vetšiny neduhLI. Uvádelo se, že
trh prispeje ke vzniku efektivne fungujícího zdravotnictví, vlídného
k pacientúm a zajištujícího prosperitu tem, kdo o ne pecují. Mel
tomu napomoci i púvodne zbožnovaný a s velkými nadejemi oceká
vaný návrat k tradicnímu sytému zdravotního pojištení. Dvacítka
zdravotních pojištoven, jejichž vzniku významne napomohli na konci
svého funkcního období v cervnu 1992 poslanci (:NR, je dnes opovr
hovanou a kritizovanou "hydrou", Lékari i další neprátelé zdravotní

ho pojištení pozapomneli velmi rychle na to, že kdyby nadále finan
cování ceského zdravotnictví královali státní úredníci - tak jako po
desetiletí minulá - bylo by naše zdravotnictví podobné zdravotnictví
slovenskému. Nadále bychom se dohadovali o tom, zda má existovat
soukromý sektor a jak má být silný. Chybely by nám základní léky.
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Mzda ve zdravotnictví by byla nejméne o 30 % nižší, než je dnes.

Prevládal by pocit marasmu a skleslosti. Uvažovalo by se o tom, zda
múže být 10 % nebo dokonce 20 % ambulancí soukromých.

Slovensko necht nám slouží jako zrcadlo. když vidíme jen cerné
a katastrofické dúsledky prvých peti let transformace ceského zdra
votnictví a vzniku zdravotních pojištoven. Je však vhodné vrátit se
k tomu nejdúležitejšímu a zdúraznit. že \·e zdravotnictví nemúže jít
predevším a jenom o peníze. Není znám zdravotní systém, v nemž
by se podarilo redukovat péci o zdraví na ciste tržní mechanismy
a tržní vztahy.

Hlavním tématem zdravotnict\'í je, at se nám to líbí nebo ne.
vztah zdra\'í a nemoci. Medicína je o nemoci, utrpení a bolesti,

lécení neduhu, uzdravování a nakonec o umírání a smrti. Tyto
kategorie se již tradicne vzpírají prostému tržnímu ocenení. V historii

však obvykle patrily profese lékarLI i sester k pOl'oláním nejen for
málne spolecensky ocenovaným. Spokojení pacienti by meli uvažo
vat o tom. proc jsou lidé. kterí o jejich zdraví u nás pecují. roztrpce
ni a nespokojeni. Medicína je založena na vztahu mezi nemocnými
a trpícími a temi, kterí se jim snaží pomáhat. Je závislá na otevrené
a lidské domluve lékarú a sester s nemocnými a jejich príbuznými.
Kvalita, dostupnost zdravotní péce jsou nepochybne limitovány
množstvím financních prostredkú, které je možno na péci o zdraví
\'enovat. Je tedy nezbytné respektovat ekonomické pomery

v transformující se ceské spolecnosti. Musí být receno, že pri
soucasném objemu hrubého národního produktu, nízké produktivite
našeho prúmyslu, potížích v zahranicním obchodu a urcité výši zdra

votního pojištení i rychle rostoucích nákladech je nemožné, aby
zdravotnictví dostalo financní prostredky v objemu, ktelý potrebuje.
Je ovšem treba též otevrene sdelit, že je nemožné, aby zdravotnická
zarízení i soukromé praxe dokázaly zajištovat zdravotní péci v obje
mu i kvalite srovnatelné s našimi západními sousedy. Jde o dúsledky
ekonomické situace a závisí i na volbe priorit. Jde zcásti o politická

rozhodnutí a za jejich dúsledky nemohou odpovídat jednotliví prak
tictí lékari nebo reditelé nemocnic. Obema skupinám je spolecné, že
velmi casto spravují težce zadlužené praxe nebo nemocnice
a pokoušejí se o kvadraturu kruhu v oblasti zdravotnické ekonomi
ky. Ceny poskytované zdravotní péce, výkonú, výše hodinové mzdy

jsou prísne limitovány. Ceny potravin, energií, lékú, zdravotnické
techniky jsou regulovány méne dúsledne nebo závisejí na zatím
nedokonale fungujícím tržním mechanismu.

Je dostatecne podložené oficiální stanovisko cinitelú ministerstva
zdravotnictví, že ceské zdravotnictví dostává trikrát více financních

prostredkú než v roce 1989' Nebo mají pravdu ti, kterí poukazují na
to, že v roce 1989 bylo v rozpoctu vycleneno na zdravotnictví
i s príspevky z jiných rezortú takrka 30 miliard Kcs. Dnešních 82
miliard Kc nepredstavuje pak cástku vyšší nebo srovnatelnou, uváží
me-li míru inflace i výrazný rúst cen lékú, zdravotnické techniky. Ty
se "poevropštují" daleko rychleji než platy lékarú a sester nebo príj
my v soukromých ambulancích. Zvlášte lékari a sestly ve _státních"
ci obecních zdravotnických zarízeních nezaznamenávají príznivý
vývoj mezd a platú. Proto tak hnevive reagují na ministerské statisti
ky. Pripustme, že" hospodárností a efektivním rízením se vetšina
zdravotnických zarízení podle zpráv kontrolních orgánLI zrovna chlu
bit nemúže. Management zdravotnických zarízení je takový, jaký je.

A pri všeobecne nevalné úrovni platú lze jen težko ocekávat, že



špickoví. mladí, dobre vzdelaní manažeri se do našeho zdravotnictví
pohrnou. 'avíc se ukázalo, že cást tech, kterí mohli v rámci pomoc- '

ných programú absolvovat kursy zamerené na zdravotnický manage
ment v zahranicí, po návratu do CR dávají prednost ..perspektivnej
šínl" oblastem,

Komu tedy musí predevším záležet na výsledku transformace?
Kdo má hodnotit výsledek pet let trvajícího pokusu o promenu ces
kého zdravotnictví k lepšímu' Názory státních úredníkú a zamest
nancú rozrústajících se pojišioven nemohou prevážit. Je nutno
vycházet z hodnocení založeného na názorech obcanu - paci
entu, plátcu zdravotního pojištení, kterí se setkávají s každoden
ními dúsledky zmen v ceském zdravotnictví. Má-Ii být hodnocení
úspechú a neúspechú prvých peti polistopadových let ceského
zdravotnictví hodnoverné, musí být slyšeny v plném rozsahu
i pripomínky a výhrady stále nespokojenejších "poskytovate-

lu" zdravotní péce. Je neprijatelné tvrdit, že jde o stavovsky zalo
ženou kritiku nátlakových skupin, jimž není treba naslouchat. Pred
prijetím prípadných rozhodnutí o zásadních zásazích do procesu

transformace ceského zdravotnictví, personálních zmenách a úprave
financování zdravotnictví by mela vl,ída i zákonodárné orgány
podrobneji a nepredpojate zhodnotit vývoj ceského zdravotnictví od

ledna 1992, Teprve zrízením Všeobecné zdravotní pojištovny a její
mi težkými poporodními bolestmi zacalo skutecne nezvratitelné

období transformace ceského zdravotnictví, Po lednu 1992 se udály
jak zmeny príznivé, tak mnohé se nepodarilo podle zámerú tech,
kdo se na transformacním procesu podíleli a podílejí.

Zdravotnictví a jeho problémy vyvolávají i v jiných zemích bolesti
hlavy nebo podráždenost clenú vlád i premiérú .. , Ostatne bolestmi
hlavy. pro které jednou v živote vyhledá praktického lékare nebo neu
rologa, trpí v Ceské republice na sedmdesát procent populace, O

Martin Bojar, doc" MUDr, CSc" plednosta Neurologické
klinik}' /1. lékai'ské fakulty UK v Praze

Kresba jiN}irásek

*
JE ZJEVNÉ, ŽE JISTÁ NESTABILlTA SYSTÉMU ZDRAVOTNÍ PÉCE ZPUSOBUJE JEHO SPRÁVCUM VRÁSKY A ŽE SYSTÉM VYŽADUJE

RADU KOREKTUR, TYTO VLASTNOSTI VCETNÉ REÁLNÉHO DEFICITU - SKUTECNÉ NEDOSTUPNOSTI ZDRAVOTNí PÉCE PRO N~KTERÉ

SKUPINY OBCANU - MAJÍ VSAK ZDRAVOTNÍ SYSTÉMY ZEMÍ DALEKO BOHATSÍCH, NEŽ JE ASE, ZEMÍ S NEPRERUSENOU, PO TA

LETÍ SE VYTVÁREJÍCÍ TRADICí. POUZE ZÁZRAKEM BY SE TAKOVÉ PROBLÉMY MOHLY VYHNOUT SYSTÉM ZDRAVOT 'ÍHO POJI TÉ

:-<Í, KTERÝ FUNGUJE DVA ROKY JAKO U NÁS,

Ministr zdravotnictví Ludek Rubáš, Lidové noviny, leden 1995
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Staré nemoci,

nové stresy
Otázka zní: zdraví obyvatel za peníze, nebo ze

zásady? A je komplikována faktem, že staré nel110ci
a nové stresyprodelává izdravotnictví samo.

Vratislav Schreiber

Staré, v podstate zbytecné nemoci, jsou infekce: jsme stále ješte

ve stavu, kdy nosice salmonel nelze nekdy zjistit, at už díky byrokra

tickým návykúm nebo snad i korupci soukromých hygienickÝch

laboratorí. :\ové, I' podstate zbytecné stresy ve zdral'otní péci vyve

rají z faktu, že státní osveta pokulhává za firemním návalem zázrac

ných lékú, I' nemž se laik nemúže vyznat.

Staré nemoci, které zkracují naše dožití ve srovnanl se

..Západem". zahrnují arteriosklerózu, jež byla v USA a v západní

Evrope ponekud omezena osvetou na strane jedné a prídavky antio

xydacních (žluknutí bránících) látek na strane druhé. Protože oSI'eta

u nás je pro skeptického obcana porád ješte podezrelá, je možno

pricítat zvý~ení doby dožití u nás po r. 1990 antioxydantúm \' ..poli

stopadových" potravinách. I tak je naše prevence arteriosklerózy

neslucitelná se standardy rozvinuitých zemí a málokdo je oslovován

a dá si ríci co do telesné váhy. o omezování tukú a kontrole krevní

ho tlaku nemluve. O prevenci osteoporosy, která postihuje asi treti

nu žen v prechodu, nikdo neví. Že se výskyt zubního kazu zvýšil od

zastavení tluorizace pitné vody o 50 % a asi se to nespraví novými

pestrobarevnými zubními pastami a nove zahnutými kartácky, tržní

mechanismy vedet nechtejí. Intervence moudrého státu chybí porád,

jak v osvete, tak v dozoru.

Stresy svobodné spolecnosti

Jestliže jsme za predchozího autoritativního režimu vzdorovali

"stresu z totality", stresy s ním nevymizely. Objevily se jiné. Zatím

naše spolecnost príliš netrpí stresem z nezamestnanosti, ale už napl

no púsobí stresy z hmotné nouze, zejména u starších lidí a mladých

rodin s detmi. Všeobecne se všude ve svete ví, že nedostatek pro

stredkú k slušnému životnímu standardu je významným stresujícím

faktorem. Když k tomu pristoupí špatný životní styl (alkohol, koure

ní, obezita, nedostatek pohybu), mohou se stresové faktory scítat

a ohrožovat zdraví populace.

Objevují se však i stresy nové, postihující opacnou stranu našeho

sociálne ekonomického spektra. "Manažerská" nemoc byla ovšem

známa i u vedoucích pracovníkLI za totality, a i když mela jiné príci

ny, podobala se tomu, s cím se stále casteji setkáváme dnes. Jsou to

stresové projevy (poruchy spánku, hypertense, žaludecní vredy)
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z prepracování pri tlacích. které I' tržní spolecnosti na manažery

a podnikatele púsobí.

Hlavní je to, aby si manazen a podnikatelé slé stresy dovedli

kompenzovat. Kompenzacními prostredky jsou fyzická námaha

(sport, rotoped), relaxace. dostatek spánku. RizikO\'é faktory se scíta

jí: stres z pracovního zatížení se nepríznive kombinuje s následky

obezity, vysokého tlaku klye, nezdravé stravy (Jast food" obsahuje

nadbytek cholesterolu a soli. nedostatek vlákniny a vitamínLI).

Hrozící devastace výchovy nových lékaru

Když dnes mladý lékar odejde z lékarské fakulty k firme, jeho

mesícní plat se ztrojnásobí až zpetinásobí. To nemúže nevést k odcho

du tech dravejších. Je pravdepodobné, že trh firemních míst bude vb rz

ku nasycen. ale už dnes je skutecností, že zejména teoretické lékarské

obory procházejí krizí. Ale na tom. jak halitne budou noví lékari

I'ychovál'áni. zál'isí i to. jak se budou schopni staralO naše deti

a vnuky. Navíc nesmyslný boj o pojištovenské body odnací mysl mla

d)'ch lékarú od toho hlavnu10: od dalšího sebevzdelávání, kvalitní péce

o nemocné a úcasti na plnení kulturní funkce univerzit, to jest vedecké

práce. Spolecnost (je-Ii osvícená) se brání devastaci svých kulturních

hodnot, protože ví. že budoucnost se koná nikoliv napresrok, ale i za

10, 20, 30 ... let. Ucitelé a lékari (tím více lékarští ucitelé) tu budouc

nost ovlivnují nezastupitelným zpúsobem. Zkrátka: jakými nám dovolí

spolecnost býti dnes, taková ona bude zítra .

Podíl ceské lékarské vedy na svetovém vedním fondu

Samozrejme bychom ze svetového vedního fondu informace pro

dobrou péci o naše nemocné mohli jen brát. Mohli bychom si pozvat

zahranicní ucitele. Ale zproneverili bychom se svému kulturnímu

dedictví a zanedbali bychom svou povinnost kulturního národa. Jestliže

koncem 60. let podu ceskoslovenské lékarské vedy na svetovém ved

ním fondu cinil asi 1,2 %, koncem 80. let to bylo jen 0,6 % a kolik je to

dnes, se nikdo (jak se mi zdá) nestará. Jestliže se cs. ministr financí na

jare 1990 ztotožnil s doporucením OECD a Svetové banky. že je treba

zredukovat hypenrofický stav poctu ucitelú a vedcLl, je nyní treba se

zeptat: nezeštu11eli jsme už dost? Když ne, tak at tedy dosavadní vývoj

pokracuje (to jest pauperisace vedcú a vysokoškolských ucitelú).

Doufám jen, že se vcas pozná, kdy už je toho príliš. Boj všech proti
všem, to je univerzit a akademie, fakult uvnitr univerzit, kulturních

center (jako je nemocnice na Karlove námestí) s novostavbami - samo

zrejme o peníze - ceské národní kulture neprospívá.

Protože se o to skutecne nikdo nestará (a pokud se stará, infor

mace nezverejnuje) zabývá se Rada lékarských ved CR (clen

Asociace rad ved CR, sdružující krome RVL i Radu biologických ved

a Radu potravinársko-zemedelských ved) skutecným soucasným sta

vem. Vycházíme pri tom z údajú Jnstitute of Scientific Information"

ve Filadelfii, založených na evidenci prínosu jednotlivých státú do

svetového vedního fondu. V oblasti klinické medicíny do svetového

vedního fondu prispívalo v roce 1981 bývalé Ceskoslovensko 0,18 %.

Do roku 1993 (ješte stále pod firmou CSFR) to kleslo na 0,12 %, to

jest o tretinu. Citacní impakt (pocet citací našich publikací, to jest

pocet citací na jednu publikaci) klesl z 2,84 na 0,17. Hrúznost techto

císel je ale jenom zdánlivá. Pochopitelne citovanost prací je menší



v posledních letech než v letech predchozích: celosvetový citacní

impakt klesl od roku 1981 (12.87) rornež velmi výrazne (0.21 %

\' roce 1993). Takže našich 0.17 % není vlastne tak docela špatné.

Jsou ale i více alarmující údaje: celkový pocet registrovaných prací

z oblasti klinické medicíny v CSFR se od roku 1981 (1·í8 prací) do

roku 1993 (143 prací) prakticky nezmenil, ackoli ve svete v témže

období výrazne vzrostl (z 82 '542 prací na 11'5 7'50). Proto také to

naše procento kleslo z 0,18 na 0,12. Vypadá to tak. že jsme v posled

ních 15 letech publikOl'ali méne prací. ale halitnejších: i to by byla
Z<Ísluha.

Co s granty?

Když si precteme rozbor stredoevropské vedy v .,Nature" (372: 591
610, 1994) zjistíme (krome toho, že Poláci a Madari jsou na tom zrejme

lépe), že hlavní spor se vede mezi vysokými školami a Akademií ved.

Odráží se v tom "boj dech proti všem". Tento boj je treba v zájmu

ceské vedy ukoncit. To se muže stát vládním narízením i naším pricine

ním. ikdy nebylo v ceské vede tolik penez jako na sklon ku roku 1994
(ovšem krome plalú). Byly však ty peníze efektivne využity? Mám

o tom pochybnosti: ctyri grantové agentulY nyní pridelují prostredky,

ale žádná z nich se však moc nestará o výsledek. Uvádení zahranicnOlo

ohlasu jako podmínka udelení grantu nebo jeho pokracování, se u nás

dosud nestalo zvykem (ackoliv všude ve svete je to hlavní kriterion).

Vys\'etlení je prosté: aparáty grantových agentur si z existencních dúvo

dú hlídají hlavne svúj vlastní písek. Samozrejme chápu iluzornost pred

stavy. že by "rezortní" grantové agentury sjednotily své prostredky:

a prece rada renomovaných vedcú je toho názoru, že by krome nadací

a dmit pro rozdelov;íní státních penez mela být grantová agentura jen

jedna. Mela by se však zabývat nejen žádostmi, ale hlavne výsledky.

V každém prípadu by vedecký základ našeho zdravotnictví ozdravoval

spolu s naší spolecností. O

Vratislav Schreiber, Prof., MUDr .. DrSc., 1. léka',~ská

fakulta U/liuersity KarloL~)!,LaboratoF pro endokrinologii

a metabolisll1/1sph III. illtemí klinice.
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Kresba Miroslav Barták
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Lékar

a vzdelanost
Dobi-e cítíme, že v ceské medicíne jsou v neporád

ku záležitosti odborné i organizacní, v ješte vetším
záležitosti mravní a spojením techto nedostatkú se
medicína jako svrchovaný obor celistvé lidské kultu
ry ochuzuje o príležitost život a kulturu spolecnosti
odpovídajícím zpúsobem ovlivnovat, ba dokonce
i ofenzivne vystoupit proti spolecenské nemoci - šar
latánství.

Josef Koutecký

Nám všem klinickým lékarum musí predevším jít o to. být svým
konáním lidští. protože nemužeme být spravedliví bez lidskosti.
Musíme se pokusit býti temi, které se ostatní budou stydet zklamat

a jejichž predstavám musejí vyhovet. pokud nechtejí ponížit sami
sebe. Musíme být lékari cestnými, charakterove cistými, nekompro
misními k okolním nešvarum a presnými, pokud je exaktnost v medi
cíne možná. Musíme podložit každé rozhodnutí vecne i mravne

a objevíme-Ii nepravost, nestrpet ji. Slabost je jediná chyba, kterou
nemužeme napravit. Nejen v medicíne. A ješte o jedno musíme usilo
vat: Chránit jedinecnou osobnost každého pacienta proti kruté a neo
sobní šablone, proti dobrocinnosti.

Každý pacient stune po svém a má na to plné právo a naší

povinností je toto právo respektovat. Teprve pak budeme opravdu
spravedliví a lidští a plne pochopíme ono výjimecné postavení lidí 
že totiž jen oni se dokáží smát i plakat, protože jen oni dovedou

pochopit, jaké veci jsou a jaké by být mely.

Melo by nám všem jít o to, aby se lékarský stav dostal opet na
onu prícku spolecenské dustojnosti, který mu vždycky náležel a ve
vetšine zemí sveta stále náleží. Ta snaha musí prostupovat všechny
stupne jeho utvárení - od výchovy studentu medicíny až po medicí

nu vrcholnou, od nejcistší teorie až po svrchované problémy lékar
ské etiky I u nás patrili lékari k elite národa, k elite v tom správ
ném, nicím nezkresleném významu. ic neznamená soucasný
odpor ke špatne chápanému a minulým obdobím zprofanovanému
elitárství. Po veky veku každý národ svoji elitu mel, má ji dnes
a bude ji mít vždycky. Bez ní by chradnul a posléze zahynul.

Ve fakultní publikaci ,Étos Hippokrates", kterou jsme vydali pri
ctyricátém výrocí 2. lékarské fakulty Univerzity Karlovy, napsal
v jednom z eseju historik Josef Petrán: "...Povstaly celé lékarské
dynastie, jež po generace zustaly v povedomí širokého okolí se
znamením vážených kulturních osobností.. Ve druhé polovine
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tohoto veku jako hy splývali v šedé spolecenské zóne .... Namnoze
sami nestáli o to, být mezi pologramotnou honorací totalitního

systému ... Pri pohledu nazpet trneme nad pohyhem dejin, jímž je
vymezena osobní perspektiva cloveka."

Problémem, který v soucasnosti vzrušuje pracovníky vysokých
škol. Akademie ved CR i rezortních výzkumných ústavu, je povin
nost evaluace. Jenom vám predám pripomínku Dr. Stephena
Browna, pracovníka Graduate Schoo! of Education, University at
Buffalo. Nazval ji

"Proc Buh nezískal nikdy místo na univerzite":
1. Mel jen jedn u hlavní publikaci.

2. Byla v hebrejšti/le.

3 Byla bez odkazú.

4. Nebyla publikována v recenzovaném casopisu.

5. NekteH dokonce pochybují. že ji napsal sám.

6. Mliže být pravdou, že stvom sveJ, ale co delal od té doby?
7. jeho ochota spolupracovat ~yla velmi malá.

8. Vedecká komunita nebyla schopna opakovat jeho v'ýsledky.
9. Nikdy nepožádal etickou komisi o povolení používat lidské sub

jekty.

lG. Když experiment nevyšel. pokusil se to zakl:vt utopením subjek-
tú.

11. Když se subjekty nechova(y podle predpisl/, vy/'adil je ze vzorku.

12. jeho semináre by(y Hdké, Hkal studentúm jen "ctete Knihu".
13. Nektelí Nkají, že v jeho semináHch ucil jeho syn.

14. První dva studenty vyloucil z v'ýuky.

15. Ackoliv stanovil jen deset požadavkú, vetšina studentú pro

padla.

16 jeho konsultace byly nepravidelné a mel je obycejne na vrchol
cích hor.

Není prozretelné, je-li evropanství vztahováno témer výlucne
k hospodárské prosperite. Je pochopitelne nutná. Ne však sama
o sobe a ne vždy a všude. Ono je totiž dávno známé, že "korenem

všeho zla je láska k penezum!" ( ový zákon) a že i podle Sókrata
.,je treba jíst, abys žil, ne žít, abys jedl". Nemohu si pomoci - po
mém soudu jsou oblasti života jedince, rodin, vetších spolecenství
i národa, které nemají tržní charakter anebo není pro ne okolností
rozhodující. Jsou to oblasti urcující škálu životních hodnot,
které práve nesprávný hodnotový systém mohou každému naráz
zmenit.

To mi pripomíná další aktuální spor, spor o to, zda národ, ci,

chcete-Ii, stát, má vytváret a mít svoji vlastní budouCÍ vizi. Ani tro
chu nepochybuji o tom, že národ a stát vlastní budoucí vizi mít
mají, že je treba národ vést v jasné predstave, jakou podobu bude
mít budoucí ceská spolecnost. Chceme-Ii mít spolecnost zdárnou,
musíme o to usilovat. Nevidím evropanství ve ztráte národní identi
ty. Stálé srovnávání s Amerikou me znechucuje. Ostatne muj lonský
host z Baylor College of Medicine, který procházel Prahou dva
týdny, mi po návratu domu doslova napsal: "Omlouvám se Vám za

své drívejší názory. Teprve u Vás v Praze jsem poznal a pochopil,
co to je opravdová kultura." Jde tedy o to kulturnost a civilizaci

minulých epoch udržet a povýšit. Je po dlouhém minulém období
nepochybne pokleslá. A "nenosí-Ii civilizaci clovek ve svém srdci,
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pak není nikde" (Duhame]). Pak hrozí. že narušená morálka národa
se dále zhorší.

To. co nám jako národu v soucasnosti nesmírne chybí (a srovná

ní s jinými národy je velice snadné). je obecná slušnost. 1\a zmíne
ných ulicích, v tramvajích, v obchodech, na úradech. bohužel ale
i v nemocnicích a ve školách - vcetne vysokých. Velmi naléhave na
to upozornil dekan fakulty soci,ílních I'ecí UK profesor Dr.
Petrusek v imatrikulacním proje\'u probíhajícího akademického
roku: ..Chci proto dnes znovu pripomenout, že pri všem porozume
ní pro svébytnost a dynamiku mládí zdají se mi nekteré formy cho
\'ání a jednání s akademickým životem proste neslucitelné, Dovedu
jakkoliv obtížne, nicméne prece pochopit. že dokonce i tento imat
rikulacní rituál. který se v této budove v podstate nezmenené
podobe odehrává více než púl tisíciletí. se múže postmoderní

generaci jel'it jako archaický a snad i komický. Jde v tomto prípade
proste o nepochopení role, kterou rituály hrají ve všech spolecnos

tech a zejména ve spolecnostech, které chtejí být stabilní a které
chtejí vedome pokracovat v urcité smyslu plné tradici. Dovedu
samozrejme také pochopit ležernost ci naopak sofistikovanost sou

casného odívání a jsem ochoten uprímne tolerovat kulturní záliby.
které mi jsou zcela prirozene generacne cizí a nesrozumitelné,
pokud hlucností ci jiným druhem agresivity nenarušují moji svobo
du. Co však pokládám za zhola neslucitelné s životem v akademic
ké obci fakultní a univerzitní, je hrubost, hulvátstl'í, nezdvorilost
a neslušnost. Zajisté - obecne nejde o jevy nikterak nové, steskú na
hrubost a hulvátství múžeme císt mnoho od nepameti. Masaryk.
profesor naší univerzity v oboru, který nekterí z vás studují, veno
val ceskému hulvátství jako osobitému fenoménu dokonce nekolik
zajímavých stránek a na sklonku života pokládal za nutné napsat
dokonce velkou studii o slušnosti, zdvorilosti a etikete.

Akademická obec má nebo by rozhodne mít mela taková pravidla
etikety a sociálního styku, jež by mohla a snad i mela být modelo
vými pravidly i pro jiná spolecenství. ekterí velcí myslitelé našeho
veku i vekú minulých poukázali na to, že moderní univerzita je
podobne jako vedecká komunita modelem demokratického usporá
dání spolecnosti, nebot je - mimo jiné - jednotou dobrovolnosti

a kázne, individuální výkonnosti a solidární soudržnosti, prísné kri
ticnosti a jinde ne zcela samozrejmé tolerance."

Casto slýchám i nárek nad kvalifikacní úrovní vysokoškolských

studentú. Je pravdou, že jim tu ci onde neco chybí. Ne všechno, co
by meli vedet, znají. Zdaleka ne vždy to je jejich vinou. Úroven
gymnázií stále neodpovídá té, kterou bychom potrebovali, a to nej
více ve vzdelání obecném, takovém, které prináší spolu s nabýva
nými znalostmi potrebný rozhled. Existují tu znacné rozdíly místní,
takové, jaké mladým studentúm poskytuje rodinné zázemí. Na
gymnáziích, bohužel však ješte stále i na vysokých školách, vyucují
ucitelé, kterí sami nebyli dostatecne vzdeláni a ne vždy takové
nedostatky sami dohnali. lekterí studenti jsou, pravda, ješte pasiv

ní a stací jim, když nprojdou", aniž si uvedomují, že jejich budouc
nost odvisí od dokonalého vzdelání a že není snad daleko doba,

kdy jejich uplatnení bude odviset od overitelné kvality. Ne vždy,
jak jsem už zmínil, oplývají chováním, které k lékarskému stavu
neodmyslitelne patrí. Ale ucil je nekdo takovému chování? Casto
žili a žijí obklopeni neslušností a ne vždycky se to, co vidí a slyší,
kryje s tím, co od nich požadujeme. Mohu odpovedne konstatovat,
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že všude tam, kde cítí zájem, ochotu a snahu, snaží se je vrátit. Asi
každý z nás má urcitou osobní zkušenost s tím, že špatný ucitel
nejen mnoho nenaucí, ale dokáže odradit. Jsem presvedcen, že
náprava musí jít predevším z této strany.

Medicína si žádá celého cloveka bez postranních myšlenek,
ochotného obetovat všechno a dostat za to jako odmenu težký kríž
strízlivého poznání. Hlavními predpoklady úspechu lékarú jsou
rozum a vúle. Rozum. který je nutno I'ést k pravde: vúle. kterou je
treba podrobit ctnosti. První je cílem logiky, druhé cílem etiky. Bez
obou se nelze obejít, mají-Ii mít život a práce smysl a uznanou
hodnotu. emuže se bez nich obejít ani život osobní ani odborný,
protože se navzájem prolínají jednotným principem mravnosti.
Prekážky na této ceste nejsou zlem. Jsou prirozené a umožnují ura
zit další kus cesty. Ony totiž .,nejsou jen hory. Jsou i propasti. A na
zacátku nejde vúbec o to zvládnout hory. ale zvládnout propasti,
protože jinak se všechno zrítí a propast pohltí horu - i dosavadní
dílo" (K. Schulz). Takovou cestou nelze jít bez pokory.

Jedním z nejsilnejších dúvodú pokolY je pro lékare poznání, jak
nepatrné je naše vlastní bytí v nepredstavitelné posloupnosti obdivu
hodného vývoje života na naší planete, jak odpovedne je treba zachá
zet s tou chvílí casu, která je nám pro život pridelena. Rok je jednotka
astronomická. My uvažujeme o živote a o jeho vývoji, v nemž platí jiná
casová merítka. Pro vývoj cloveka není dúležitý cas astronomický. ale
cas generacní, ne obeh Zeme kolem Slunce, ale doba od zrodu jedince
k narození jeho detí. Tato dve merítka jsou znacne odlišná. Od pano
vání Karla IV., od založení této univerzity, obehla Zeme kolem Slunce
šestsetkrát. Pro vývoj kultury a techniky, lidského myšlení, vedy
a umení je to velmi dlouhá doba. Ale biologicky pro cloveka a jeho
\ývoj je to doba krátká - zahrnuje pouhých 34 generací.

Tech nekolik desítek generací lidstva prinášelo poznání a rozvoj
kultury jen pozvolna. Teprve v posledních generacích nabyl rozvoj
na prekotné rychlosti. Soucasní lidé, opojeni závratným technickým
pokrokem a pohodlím, zapomneli na to, že i clovek je soucástí prí
rody a že i on podléhá jejím nemenitelným zákonúm, Clovek,
pyšný a bezohledný, je porušil a ohrozil život i sebe sama.

apravit to, co clovek dokázal v tak krátké dobe pokazit - ve
vzduchu, ve vodách a na zemi. je nesnadné. Nerozhodují totiž

vedci, ale politikové. Myslím, že už to samo je dúvodem k odmít
nutí další kontroverze - postmodernismu. Chce to mít dost odvahy,
optimismu a klidu mysli a také prijmout ideu, že nejvyšší skutec
ností jsou zákony duchovní a ne zákony hmotné, ideje Kanta
a nikoliv Marxe, protože porušení prvních púsobí vtíravé pochyb
nosti svedomí, zatímco porušení druhých jen nepríjemné krucení
v briše. Jedinec, který je moudrý a kterému aspon trochu záleží na
vecech obecných, na npolis" - obci, se má podle svých možností ve
svém prostredí snažit jako obcan formovat duchovno národa.
Verím, že nastane doba, kdy moudrý lékar - filozof se bude znovu
podílet na správe obce a národa a prímo ovlivnovat nejen jeho
zdraví, ale veškerý jeho prospech a morálku. O

josef KouteckÝ, Pro!, MUDr., DrSc.,

prednosta kliniky detské onkologie FN Motal a dekan

II. lékarské fakulty UKv Praze
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Bílámagie

místo medicíny
Medicína a magie byly v historii tesne spjaty, nekdy
byly nerozlišitelné. Plinius soudil, že magie vznikla
z medicíny. I dnes jsou hranice racionální medicíny
a šarlatánství neostré, iproto, že lékarské vzdelání
nedává kritéria k vymezení absurdna.

Petr Škrabánek a James Me Cormick

Alternativní medicínu odlišují dva rysy. Za prvé nezakládá se na
žádné koherentní ci overené soustave vedení. Za druhé pak se nikdy

nepodrobí prísnému zhodnocení, nezbytnému v racionální medicíne.
Rostoucí popularita "alternativního" lécení odráží nespokojenost
s "odlidštujícími" rysy moderní lékarské technologie a s její zdánlivou
koncentrací na lécení lécitelného na úcet péce o nelécitelné. Lidé

s chronickými a nelécitelnými chorobami a se symptomy, které se
lékari jeví pomyslnými, se budou obracet o pomoc k neortodoxním
praktikum.

Bohužel ne všichni lékari provozují pouze racionální medicínu
a ne všichni lécitelé jsou šarlatáni. Úcinnost terapie je prímo úmerná

víre terapeuta a všichni lécitelé asi nejsou cyniky. Ovšem nakonec
záleží pramálo na tom, zda si lécitel myslí, že funguje jako posel

boží, nebo že je neuznaným Galileem, objevivším "prírodní" léceb
nou energii nebo se proste dal na šálení šálitelných: jeho prostredky
budou porád stejné. Rozmanitost a absurdita "alternativních" lécení je
dána jen zhusta nerozpoznaným a neuvádeným efektem placeba (.. .).

Podstata alternativních terapií

Jedním z dúvodu, proc se tato lécení nedají hodnotit, je absence
presné diagnózy. Nekterí lécitelé, napr. ti z Christian Science, popíra
jí existenci chorob, jiní diagnózu nepotrebují a mnozí si porídí vlastní
klasifikaci chorob, pro jiné nesmyslnou: napr. ti provozující homeo
patii, aurikulární ci "klasickou" akupunkturu, elekrodermální dia
gnostiku podle Volla, osteopatii, chiropraktiky, iridologii, Kirlianovu
fotografii nebo lécebné ponorování.

Dá se zde rozlišovat nekolik kategorií, jež se ovšem casto prekrý
vají a nekterí provozovatelé používají ve svém "holistickém" prístupu
nekolika lécebných metod. Mezi kategorie patrí: 1. Uzdravování
duše (Christian Science, lécení vírou, psionová medicína atd.). 2.
Podávání léciv (homeopatie, Bachova kvetinová kura, bylinky, soli,
lécení mocí, omlazovací kúry atd.). 3. Manipulace Cirigace tlustého
streva atd.). 4. Okultismus (psychická chirurgie, pyramidologie,
lécba drahokamy atd.). 5. Sarlatánské prístroje (Abramúv oscilo-
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klast, generátory ozónu, negativní ionizátory, barevná svetla, cerné
krabicky atd,)

Mnoho lidí by neuverilo holé magii, procež se jim to musí podá
vat v kostýmu vedy. Antropolog Hsu zaznamenal (983). že na shro

máždení Demokratické strany ve Filadelfii v roce 19'-18melo mnoho
význacných c]enú "Vrilium tubes", jedna za 306 USD. Tyto tužkovité
zázraky mely vydávat lécivé paprsky, pomáhající pri rakovinách, cuk
rovce, zánetu kloubú. ucpání sinusú a mnohému dalšímu. Obecnou

charakteristikou všech magických postupú a prostredku je, že jsou
pozoruhodne všemocné.

Jen v USA se rocne vydá 10 miliard dolarú na šarlatánství, z toho
polovina na .,lécení" rakoviny. Jiste není každý lécitel nepoctivcem,
ale komité Spojených státú, vyšetrující zdravotnické podvody (98.
kongres, 1984), uzavrelo, že .,dukazy nashromáždené pri vyšetrování
se zdají potvrzovat, ... že mnoho (lécitelú) je podvodníky-'. Ovšem
i v tom prípade tu múže být útechou, že nekdy pomohli lidem
v nesnázích.

Z devíti systémú alternativní medicíny, jež byly popsány v púvod
ní práci, zde uvedeme jen dva sociologicky nejprekvapivejší.

Zázracné uzdravení

Casná forma, ovšem stále živá, bylo vkládání rukou. Obycejné
ruce nebyly príliš efektivní, bylo zapotrebí královských. Mal de roi,
skrofulóza, tuberkulóza krcních uzlin, se dala lécit jen dotykem

krále. Tento dotyk ovšem mohl lécit i mnoho jiného a byl výsadou
panovníka po 700 let. .J. Aubrey (1721) lyricky popisuje prípad jisté
ho Evanse, který snil o tom, jak královská ruka uzdraví jeho houbo
vitý nos. "Když král Karel II. poprvé prišel do parku sv, Jakuba,
políbil Evans jeho ruku a pritom si o ni nos porádne omnul; králi se
to nelíbilo, ale nos byl uzdraven." Melo to mnoho variací a odjakži
va; král Pyrrhus podle Plinia lécil své poddané tím, že na ne vkládal
palce u nohy. Van Helmont doporucoval spíše koncetiny mrtvých:
.,zkus dotýkat se rány rukou toho, jenž umíral zdlouhave, až pacien
ta porádne zamrazí"; zkusili to jak Robert Boyle, zakladatel chemie,
tak William Harvey.

Ješte dnes musel príspevek v Lancet konstatovat: "Lécitelství má
dlouhou tradici spjatou s krestanstvím a spiritualismem. Nekterí léci
telé verí, že mají sílu od Boha, jiní se koncentrují na psychickou jedi
necnost pacienta a další se pokládají za vodice lécebné moci prírody.
Zkoumají to, kupodivu, i nekteré akademické instituce."

Konfederace lécitelských organizací v Británii reprezentuje víc než
7000 lécitelú a snaží se, aby jejich výkony byly uznány jako lécení
bona fide a tudíž byly klyty skrze National Health Service. Prezident
Konfederace Dr. Alec Forbes projevil v Encyklopedii nekonvencní
medicíny (1979) hlavní zájem o mystickou slabiku OM, lécbu barva
mi, pyramidologii, radioniku a homeopatii. Situace v Británii se ješte
zhoršila, když Jeho Královská výsost princ Charles nabyla titulu
Prezident britské lékarské asociace a nabádala osvojenou profesi,
aby se vrátila k predpisúm Paracelsovým. Paracelsova farmaka zahr

novala také Zebethum occidentale, což byly sušené lidské výkaly, jež
nafoukány do nemocného oka delají své.
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Ve Spojených státech je nadprirozené lécitelstl í sponzorováno
z Bílého domu. Prezident Reagan neváhal gratulovat Oralu
Robertsovi, uzdral'ovateli \'Írou, k založení univerzity Mesto I'Íry (,.. ).

Už Francis Galton, význacný skeptik minulého století, soudil, že

by modlitba mela mít nejaký prokazatelný efekt na délku života, je-Ii
tak mocná, jak tvrdí zbožní praktici. Studoval Guyovy tabulky prav

depodobného dožití a objevil, že príslušníci královských rodin, za
než se denne modlí poddaní, nemají dobrých výsledkú a eminentní
knežstvo žije kratceji než obecná laická populace, a to pres vši zbož
nost a pokojný ži\'Ot. Galton také zjistiL že misionári nežijí tak dlou
ho jako jiní lidé a že kostely bývají zasaženy bleskem, zapáleny
a poboreny zemetresením stejne casto jako jiné budovy srovnatelné
velikostí ... Studie o úcinku modlitby v London Hospital (965) neu
kázala žádný rozdO.

Ti, co verí v nadprirozené uzdravování, asi zanedbávají možnost.
že stejne jako dobrí lidé mohou lécit, zlí by mohli škodit. Cerná

magie, voodoo, prokletí. posedlost démony a urknutí dosud sužuje
nekteré populace. V "pokrocilých" spolecnostech však máme spíš už
jen bílou magii alternativní medicíny.

Psychické chirurgie

V casných letech padesátých se mnoho zoufalých lidí rozjelo na
Filipíny, za tamními léciteli, kterí ovládají "psychickou chirurgii", jež
nejenže uzdravuje, ale navíc nezanechává jizvy. Mnozí z techto pacien
tú trpeli zhoubnými nádory a konvencní medicína jim nepomáhala. Ve
filipínském magickém systému je nemoc zpúsobena carodejnictvím:
magií byla do tela zavedena cizí telesa, tabákové listy, kusy provazu,
strepy, a psychická chirurgie je umí odstranit. Ocekávání západních

pacientLI byla uspokojována slepicími vnitrnostmi a hovezí krví, což má
být realistickou imitací nádorú a onemocnelých orgánú. Technika je

založena na Ukl)1í objektú v dlani a jejich zjevení po operaci.

Parapsycholog Watson popsal (975) operaci provedenou Tonym

Agpaoem (jehož rocní príjem se odhadoval na 700 000 USD); Agpao

odnal z bricha pacientky postižené jakousi neznámou chorobou
.,colongitis" kusy streva a jater, pricemž pacientka nic necítila a pod
I'od byl vyloucen, protože Watson dodal svou vlastní vatu ... U nás

[dodatek prekladatele] máme ješte lepší príklad ženy, jíž byl na
Filipínách vyndán apendix, ale po návratu za pár let dostala perforo
vaný zánet téhož. Bohužel velmi málo našich objektivních redaktorú
si lécilo slepé strevo na Filipínách.

Profesionální kouzelník David Hoy byl technikou filipínských
lécitelú okouzlen ... nI' nestreženém okamžiku ukryl jeden lécitel pal
cem v dlani zapalovac tak zrucne, podvedome a opakovane, témer
jako by to byl reflex ...". Videl jsem zde techniky a užívání podezre
lých pomúcek, jaké jsou bežné u profesionálních iluzionistú. Jednou
z nich je vata: "vata namocen;í v oleji se dá dematerializovat do hrudi
pacienta a za pár minut rematerializovat bez oleje a na krku, nebo se
dá zmizet z jednoho ucha a poté vyndat z druhého'" Je to starý trik,

který se datuje prinejmenším od Hippocrata. Už v jeho pojednání
Epidemie se odsuzuje šarlatánská praktika ukrývání kusu vaty v dlani
a zdánlivého odstranení z nemocného ucha (...).

01ekterí psychictí chirurgové užívají spirituálních injekcí chyce
ných ve vzduchu a "nabitých" uložením na Bibli (Meek, 1977). Jistý
reverend BlOwn, zrejme nadaný nezvyklou dávkou humoru, chytá ze
vzduchu celé panoptikum chirurgických nástrojú. Vybaven pak nevi

ditelnými nástroji upadá do irského dialektu, jenž patrí stejne nevi
ditelnému Dr. Murphymu. TýŽ je ovšem vedoucím teamu chirurgú,

kterí vespolek radí veselému reverendu, jak má "rezat". Kolektivní
duch operátorú má zrejme dodávat dúveru pacientúm.

Záver

Všechny nároky alternativní medicíny na soustavnost mají dva
spolecné rysy. Nemají žádné inteligentní odúvodnení své existence,

mají jen entuziasmus prívržencú a témer bez výjimky se domnívají
lécit nebo zmírnovat velké množství nedefinovaných a disparátních
neduhú. Nekteré dosahují rozmerú Svatého Grálu a všeléku, ale

nikoli výsledkú... O

Petr Skrabánek, M. D., Dep/. Community Heallh, Trinity

College, Dublin. j. McCormick, M. D., pl~edl1osta téhož
lÍstavu.

*
DEJINY LÉKARSTVÍ :'\EBYLY NIKDY \lEjAK ZVLÁŠT ATRAKTIV:\'Í PREDMET LÉKARSKÉHO STUDIA A VZDELÁ:\'Í; JEDNÍM Z DUVODO JE, lE

JE TO HISTORIE TAK BEZÚTEŠNE TRAPNÁ. MEDICÍNA SE STOLETÍ ZA STOLETÍM, Al DO DÁV:\'ÝCH TISÍCILETÍ VŠEOBECNÝCH POCÁTKO,

UBÍRALA CESTO PUSTÉHO UHADOVÁNÍ A NEJSYROVEjšíHO EMPIRISMU. HlKO BYCHOM NAŠLI V LIDSKÉM KONÁNÍ CINNOST JEŠTE

MÉ:'(E VEDECKOU. DRÍVE NEBO POZDEJI SE ZKOUŠELO COKOLI, CO VUBEC BYLO MYSLITEL 'É JAKO LÉCENÍ CHOROBY, A KDYŽ SE TO

ZKUSILO, TRVALO DESETILETí, BA STOLETÍ, NEl SE TOHO ZASE NECHALO. V POHLEDU ZPÁTKY TO BYL NEjSVÉVOL\lEJŠÍ A NEjNEZOD

POVEDNEjší AKT POKUSNICENÍ, AKT ZALOŽENÝ VÝHRADNE NA ZKOUŠCE A OMYLU, CINNOST KONCÍcf STEJNÉ, JAK ZACALA, POKOUŠE

NÍM OSUDU A CHYBOU. POUŠTELO SE lILOU, DÁVALA SE PROjÍI>IADLA, PRIKLÁDALY SE BAi\'KY, PREDEPISOVALY SE NÁLEVY Z KAlDIC

KÉ ASPON TROCHU ZNÁMÉ ROSTLINY, ROZTOKY SOLÍ KAŽDÉHO ZNÁMÉHO KOVU, KTERÁKOLI MYSLITELNÁ DIETA VCETNE ÚPLNÉHO

HLADOVENÍ, A TO VŠE VETŠiNOU ZALOŽENO NA NEJFANTASTICTEjŠÍM VÝKLADU PODSTATY DANÉ NEMOCI, A NA VÝKLADU VYCUCANÉM

Z PRSTU - TAK TO BYLA TRADICE I>IEDICINY Al DO DOBY PRED STO PADESÁTI ROKY. JE UDIVUJÍCÍ, ŽE TATO PROFESE PRElILA TAK

DLOUHO A VYŠLA S TAKOVÝM M\lOHEM MARNOSTI ZA TAKOVÉHO I>tÁLA PROTESTO.

Lewis Thomas, 1977
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život

s novými játry
TosefRabas

Pred ctrnácti roky bylo u mne zjišteno onemocnení jater, o kte
rém jsem vedel jen to, že povede drív nebo pozdeji ke smrti. Zvykl
jsem si s tím pocitem žít nebo bojovat, zvykl jsem si prísne dodržo

vat dietní režim, ale presto se z chronického zánetu jater vyvinula
cirhoza a blížilo se selhání jaterní cinnosti. Když je cloveku padesát
a má za sebou velmi aktivní život sportovce, nechce se mu prohrát
tak brzy a tak hladce. Proto jsem se rozhodl rychle, když mi (po
základním a zásadním vyšetrení ve strešovické nemocnici) v praž

ském IKEM naznacili jako jedinou eventualitu transplantaci jater,
která se dosud delá v Brne nebo v soucinnosti IKEM s univerzitní

klinikou R. Virchowa v Berlíne, kde se pražští chirurgové školí.

Ve své kariére motocyklového závodníka jsem mel asi dvacet rLlZ
ných druhú zlomenin a byl jsem dobre obeznámen se špitá ly
a lékarskými zákroky. Nicméne jsem podle množství predoperacních

vyšetrení pochopil, že tentokrát nejde o sádru a prirozený sklon
kosti znovu srust, ale o zásah do normálního behu prirozeného sklo

nu života, o takový druh medicíny, která nepomáhá osudu, nýbrž
obrací osud, která skoncí radikálním ano nebo ne.

Príprava trvala asi 10 týdnu, vcetne cekání na vhodný orgán od

vhodného dárce. 5 týdnu pred zákrokem jsem byl také do Berlína
poslán, aby byla pražská indikace potvrzena. Byla, a to bylo rozho
dující pro mou motivaci. Byl tu souhlas ceských a nemeckých dokto
rú a bylo tu berlínské pooperacní oddelení, kde jsem mel potom
skoncit a zacít. Poznal jsem dokonalou organizaci, poznal jsem od
operované pacienty a mohl jsem mluvit s ošetrujícím personálem.
Pojal jsem absolutní dúveru v ceskou indikaci a nemecké provedení,
rozhodl jsem se, že tady mne umrít nenechají.

Vyplynul pro mne také jasný program toho, co musím plnit,
abych umožnil úspech operace, abych se vrátil do života. Doma
jsem zacal intenzivne cvicit, zacal jsem si doplnovat své možnosti
dorozumení v anglictine a zacal jsem se prizpúsobovat faktu, že múj
vlastní život múže pokracovat jen s orgánem j i n é h o cloveka.
Transplantace se mi zacala jevil jako jediné svetlo na konci tunelu,
a to nejen pri vedomém rozvažování, ale i ve snech, které jinak
mnoho zdravých lidí pokládá za poselství odjinud. Pro mne to bylo
o d t u d, i když jsem se od problémú praktického života vzdaloval
den za dnem. Opustil jsem i myšlenku na závet, jíž jsem se dosud
zabývaL

Ostatne mi bylo stále húre, nemohl jsem už ani císt, ani koukat
na televizi, trpel jsem žízní, protože jsem nesmel dost pít kvúli vel-
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kému ascitu, trpel jsem panujícími vedry a stav zhoršovaly preparáty
predoperacní prípravy. Byl jsem strídave doma a strídave na interne
v IKEM a nakonec jsem už odmítal vúbec opustit kliniku, mel jsem
trvale horecku, kašel a žaludecní obtíže a nadeje na transplantaci,
která se nazývá cekací listina, hasla. Behem mesíce prišly tri výzvy
z Berlína, ale pokaždé byly odvolány a ve mne rostl des. Ctvrtá
výzva prišla asi hodinu po tom, kdy jsem své žene rekl, že už nevy
držím. Tato výzva byla však reálná.

Behem trí hodin jsem byl dovezen do Berlína, náhle zavalen
pocitem absolutního štestí: doba utrpení koncí. Pokoj c. 3 na inten
zivce byl tu noc nesmírne útulný, i když jsem na otázky sestry
a lékare odpovídal asi podráždene, nechápaje, že si overují muj
duševní stav. icméne prišly ctyri a púl hodiny prímé predoperacní

prípravy a za všechny lidi byla u mne sestra Irena, autoritativní
dívka, která umela anglicky.

V 6 hodin ráno mne prevezli na operacní sál a cítil jsem se per
fektne, uvolnene a naprosto oddane. Do anastezie jsem upadl s jedi
nou myšlenkou, že musím vyhrát. Dvacet let jsem závodil na dveste
padesátkách, byl jsem jeden z nejlepších na svete, a to proto, že
jsem se umel soustredit na výkon a že jsem si nepripouštel jiné mož
nosti než vítezství. S tímto soustredením jsem tedy zacal i tento
závod o život.

Podle protokolu trvala operace dvanáct a púl hodiny, vcetne
dvou hodin prípravy na mimotelní obeh a vcetne úpravy darovaného
orgánu, který vykazoval urcité anatomické odchylky od mých vlast
ních ztracených jater. Neuvedomuji si žádná videní a žádné sny za

celých tech dvanáct hodin. Jen vím, že jsem se zvolna budil a že
všechno fungovalo (až na ledvinu, ale to jsem se dovedel pozdeji.
stejne se, jak nefrologové krásne ríkají, nakonec rozmocila). Všechno
fungovalo a já jsem se cítil zázracne. Byl jsem plný síly a lásky

k celému svetu. Nemel jsem bolesti. Kolem mne se objevovaly tako
vé jako zárící oci lékarú a sester s rouškami na ústech. Pochopil
jsem. že jsem se povedl Všichni jsme vyhráli, i když oni byli ti
závodníci a já ta dvestepadesátka.

Když slyším a ctu "e vzdelaných casopisech. že je všechno rela
tivní a že je \"Šechna veda a technika na draka, vzpomínám na svuj
pocit znovuzlOzení. Nikomu nepreju selhání jater nebo srdce nebo

ledvin, ale mám dojem, že se ten remcající vzdelanec nepovedL

Sestra Irena mne obskakovala a bdela nad prací druhých, kterí mi
pripravovali infuzní koktejly a odebírali krev a vše možné jiné vzorky
mne sama velmi casto. Zejména pak sestra Irena neustále komuniko
vala s pocítacem, který monitoroval všechny mé funkce. Cítil jsem
vdecnost svetu a lidem, ale i intenzivní vdecnost tomu, kdo mi dal
nový orgán. Je to absurdní, ale mám pocit, že tento clovek ješte žije

a že je mu možno tak nejak strašne uprímne dekovat, tento clovek
skutecne asi ješte žije ve mne a já se obracím k nemu v hloubi sebe.
Obsahuji jej a jsem jím zmenen a je to zmena k lepšímu.

To byly dva dny štestí. Pak prišly reakce na intoxikaci organismu
a na imunosupresivní lécbu. Pocit dokonale pracujícíllO soukolí lécby

a péce, pocit hluboké duvery v profesionalitu byl zastínen novým prí
valem nepríjemných telních vjemu. Znovu jsem trpel žízní, bolely



mne nohy a kapilára vedená nosem do žaludku mi vadila a všechny

ostatní vývody z mého bricha mne nesnesitelne obtežovaly. Dostal
jsem se do fáze ohrožení a podezrení. Mel jsem pocit, že jsem obetí
nekalého pokusnictví. Moje sny byly živejší než bdelé vedomí, mel
jsem pocit, že vLlbec nespím. Aseptický rituál s rukavicemi, spreji,
rouškami jsem prestal vnímat jako cestu ven, stal se mi bludištem.
Trásly se mi ruce a trásl se mi dokonce i hlas, nepoznával jsem
rucicky na hodinách, nemel jsem pojem o casu a v uších mi znela
denervující. monotónní hudba. Sny se mi prekrÝ"aly s realitou, byl
jsem vetšinou I' jakémsi jiném casoprostoru, v nemž doktori a sestry
nabývali nadprirozených vlastností. Zažíval jsem jakousi snovou
zápletku, jejíž rešení bylo v tom, že se zde nedá pokracovat. Vytrhl
jsem si, bohužel i v reálu. nekteré vývody a mel jsem pocit, že duše
se odloucila od tela. Kupodivu duše naskocila zpátky. když mi lékar
znovu instaloval poškozené plastikové truhicky. za laskavého
domlouvání.

Trápení trvalo asi 40 hodin, ale mne se zdálo, že to je 20 dnÍ.
Telefonoval jsem do Prahy své žene, hlavne o tom, kolikátého že to je,
ale neveril jsem jí. Telefonoval jsem i lékarum v IKEM, což pro ne
mohlo být nekdy i docela zábavné, encefalopatie je jiste kvetnatejší
než normalita. Byl jsem nakonec presvedcen, že jsem prošel jakýmsi
vedeckým pokusem o lidské odolnosti a že to je podmínka úspechu
mé transplantace.

Až za 4 dny se zacal múj stav lepšit i subjektivne. Už mne jen rozci
lovala klimatizace a nekterá složitejší vyšetrení jako scintigrafie a biop
sie. 6 dní po operaci jsem se smel napít, ale tekutina chutnala úplne

jinak, než jak jsem o tom týdny snil. Smel jsem jíst a dostal jsem svúj
vlastní pokoj, protože dotud jsem byl pohromade s jiným transplanto
vaným a "jeho" personál, na rozdíl od "mé" sestry Ireny mi šel na
neny.

Deset dnú po transplantaci mne navštívila má žena a múj otec a tak
jsem se znovu stal sám sebou, i když jsem vážil o dvacet !dlo méne
než pred operací a i když jsem si v zrcadle pripadal jako devadesátile
tý. 3 dny po operaci jsem zacal trochu chodit, za 10 dní jsem už byl

samostatný, organizoval si rehabilitaci, sledoval návrat hybnosti a zba
voval se poruch videní a vybíral si v jídle.

To. co jsem zažil za tech pet týdnú na berlínské JIP, byl zejména
pocit bezpecí. Dokonalá organizace práce, nezbytná v aseptickém pro

stredí, kde jediná chyba znamená ohrožení práce druhých nebo života
pacienta v imunosupresi, je spojena s fanatickou oddaností lékarú, vet

šinou velmi mladých, kterí pracují casto až do vycerpání. Jejich profesi
ona lita se prenáší i na sestry a pomocný personál vcetne praktikantú.
Pacient cítí, že je predmetem všeobecného zájmu a že je to nejduleži
tejší, což v jiných oddeleních, at už v Berlíne, at už v Praze, casto
neplatí. V normálních provozech Virchowovy kliniky jsem zažil hodiny
zbytecného cekání v septickém prostredí, pridušení kvúli špatnému
uložení pod scintigrafický prístroj, videl jsem casto nechut, lenost
a podobné reakce na prítomnost pacienta, ktelý obtežuje.

Protože jsem v Praze, kde jsem byl v pooperacní péci velmi krátkou
dobu, zažil srovnatelná rutinní oddelení, mohu ríci, že by tady možná

s technickým a materiálním vybavením, jaké bylo v Berlíne, dokázali
o neco víc a že tady je stres a necitlivost vyvolána spíš technickými
nedostatky než lidským faktorem. Jediný vetší šok, který jsem díky ces
kému principu "chybicka se vloudila" zažil. byl hned na berlínském letiš
ti, kde jsem si musel, po peti týdnech pobytu v aseptickém prostredí,

sám sehnat letenku, hodiny cekat a dostat místo vedle kašlajícu10dítete.

Ale moje jaterní testy byly normální za týden po návratu do Prahy.

Jsem jedním ze 3600 transplantovaných v Ceskoslovensku a pak

v Ceské republice a jeden z 23 príjemcú jater. Zažil jsem nejen návrat
do života jedním zásahem, ale i to, co znamená pro náš život soucasná
veda a co znamená profesionální výkon a profesionální organizace.

Prál bych si, aby stejná morální síla, která vládne v transplantacních
týmech, nahradila obecnou podezíravost, jež nekdy ovlivnuje i otázku
odberu orgánú z mrtvých dárcú: a aby si ruzní bojovníci za práva zvírat
povšimli práv lidí, kterým odešly ledviny, játra, nebo kterým odchází
~re O

josef Rabas, transplantovaný pacient,

bývalý cs. závodník v rnotocyklových soutežích

*
JE MOŽNÁ OBECNÝM UCENÍM VE VSECH KULTURÁCH, ŽE OZNACE:-IÍ DÉMO, A JMÉ EM OMEZUJE JEHO STRASIDELNOST. EKDY

UVAŽUJI, ZDA LÉKARSTÍ PIONÝRI VŽDYCKY CHTELI IDENTIFIKOVAT A KLASIFIKOVAT SPECIFICKÉ EMOCI VLASTl\t SPÍSE Z TOHO

DUVODU, ABY SI NA Nt TROUFNULI, NEŽ ABY JIM POROZUMtLI. UTKÁNÍ JE NtJAK SNAZSÍ, KDYŽ DÁME VECI NÁLEPKU, JAKO

KDYBY TENTO PROCES PRINUTIL DRAVCE NA CHVILKU USEDNOUT A VYPADAT PRÍSTUPNL. KDYŽ DÁME NEMOCI JMÉNO, CIVILI

ZUJEME JI - NUTÍME JI HRÁT HRU PODLE NASICH PRAVIDEL.

Sherwin B. Nuland, 1994*
VZOtLANÝ A SVtDOMITÝ CHIRURG NEBUDE NIKDY VE SVÉ ODVÁŽNOSTI NEBEZPECNÝM, STEJNt JAKO BEZ ODVAHY NENÍ

POKROKU V CHIRURGII. ODVÁŽ É POCÍNÁ Í OSPRAVEDL:\lUJE SITUACE PRI OPERACI A MUSÍ BÝT PODLOŽENO DOSAVADNíMI

POZNATKY FYZIOLOGICKÝMI A POK S ÝMI, CTIŽÁDOST A NEZNALOST CINÍ Z ODVAHY TtŽKÉ PROVINtNÍ.

Arnoldjirásek, Prítomnost, 1927
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Zhoubné nádory

a zhoubné zázraky

n n<::Mr.frítDrnnosG

s ním rodice prišli už dríve, mohl být dávno zdráv. Pak na nej pllsobil ,magne
tismenr' a pozval si ho na kontrolu za týden. Pri kontrole rodicúm sdelil. že je
díte zdravé, že se ovšem jeho stav bude ješte nekolik dnu zhoršovat, ale pak že
se uzdraví úplne. Za nekolik dní po tomto siláckém prohlášení jsme prijali
chlapce v hlubokém bezvedomí, ze kterého se už neprobral a za tri dny zemrel.
Rodice nemohli pochopit lécitelovo falešné tvrzení.

Ne vždy správne chápaná demokracie prináší nhné problémy

v rúzných sférách našeho soucasného života. Nevyhnuly se ani péci
o zdravÍ. Jedním z nich je neuveritelná aktivita lidových lécitelú,
kterých se doslova ze dne na den objevilo neprehledné množstvÍ.
Uvážíme-Ii, že napr. v celém Spojeném království je kolem 7500
registrovaných lécitelú a u nás jich bylo pred rozdelením CSFR pri
bližne 20 000 (a navíc zrejme další, o kterých jsme nevedeli), je
taková situace hodna pozornosti. Už jenom samotné množství ,záz
racnýclr' jedincú a nepreberný pocet metod, které praktikují, musí
vyvolat u objektivne uvažujícího cloveka pochybnosti.

Skody, které velmi rúznorodá skupina nevzdelaných amatérú

múže nejrúznejšími metodami tzv. ,alternativní medicíny" napáchat
na zdraví dúverivých pacientú, jsou nedozírné. Zejména u nemocí,
které svou biologickou povahou ohrožují samy o sobe pacienty na
živote. K nim patrí prvorade onemocnení nádorová.

S negativním púsobením šarlatánú jsme se setkali vícekrát i na
klinice detské onkologie fakultní nemocnice v Motole. Už samotná
skutecnost, že díte nemocné zhoubným nádorem sverí rodice
nekvalifikovanému laikovi, je nepochopitelná. Ve všech ostatních
potrebách a službách volí odborníky (krejcí, elektrikáre, ševce, sta
vitele, právníka a další a další), zatímco pro díte ohrožené zákernou
nemocí na živote, se rozhodnou pro podvodníka, který nemocné
díte nejen nevylécí, ale naopak vždycky poškodí (když nicím jiným
tak casovou prodlevou) ci zaviní jeho smrt. Zejména v dobe, kdy
jsme schopni vylécit k 70 % všech nádory nemocných detí a mla
distvých (procento kolísá podle druhu a rozsahu nádoru), je takové
rozhodnutí odsouzeníhodné. Ješte nepochopitelnejší ovšem je, že si
neodpovední lécitelé troufají tak težce nemocné díte "lécit" a navíc
tahat z dúverivých, naivních rodicú peníze.

Je zarážející, že stávající legislativa k tomu mlcí a pracovníci sde
lovacích prostredkú poskytují lécitelúm nejen sluchu, ale i rozsáhlé
možnosti propagace. O tragédiích, které po takové "alternativní

lécbe" následují, verejnost ovšem neinformují a zticha zústávají
i pozústalí, protože tragický výsledek lécitelských praktik je dúsled
kem jejich vlastního svobodného rozhodnutí, které z nich ciní zrej
mé spoluviníky. Je to smutné tím, že rodice nerozhodují o sobe
samých, ale o zcela nevedomém a absolutne dúverujícím díteti.

Chci ukázat osudy nekolika detí, které byly poznamenány pod
vodným púsobením lécitelú.

- Prijali jsme trináctiletého chlapce s velmi pokrocilým nádorovým onemocne
ním, které vycházelo z bunek mízní tkáne !tzv. neHodgkinský Iymfoml.
Postiženy byly štítná žláza, plíce, mízní uzliny mezihrudí, játra, slezina, ledviny,
kosti a kostní dren. Díte bylo do chvíle prijetí na naši kliniku v ,péci" lécitele,
který je nikdy nevidel. Nemoc ,rozpoznal" podle jména a data narození a neko
lik následujících mesícu JécW bylinnými caji a velmi komickou dietou, pri
které pacient napr. šunkový salám smel. parížský ne, Blatácké zlato smel,
ementál ne, atp.
Pacient zemrel po peti mesících.

- Ošetrovali jsme beznadejne nemocného petiletého chlapce pro neoperabilní
nádor mozkového kmene. Po urcité dobe si vzali rodice díte domu a vyhledali
lécitele. Ten chlapce ,vyšetril" (objel mu hlavu rukou) a prohlásil, že kdyby
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- Za 15 mesícú po skoncení úspešné lécby zhoubného nádoru led\'iny tríleté
dívky (nefroblastomu, také Wilmsova nádoru ledviny), jsme pri jedné z pravi
delných kontrol zjistili na rentgenovém snímku oboustranné mnohocetné plicní
metastázy. Rodice námi navrženou lécbu odmítli a matka odjela s dítetem na
Krym k léciteli (prírodovedci), který lécí mídorová onemocnení extraktem
z jater cerných žralokú. Matku zacvicil v nitrosvalovém injekcním podávání pre
parátu, a ta ho pak díteti píchala doma sama. Dostalo celkem 50 injekcí. Po
nekolika týdnech uvedené lécby se stav dítete výrazne zhoršil a rodicúm nezby
lo, než odevzdat je do péce naší kliniky. I pri znacne pokrocilém rozsahu one
mocnení se nám podarilo díte komplexní lécbou vylécil.

- Rodice jedenáctileté dívky, u které jsme vyslovili naléhavé podezrení na
vysoce zhoubný nádor holenní kosti (Ewingúv sarkom), další diagnostický
i lécebný postup. který jsme doporucili, odmítli. Lécitel, kterého pak vyhledali,
doporucil postiženou kost masírovat, potírat bylinnými mastmi a koupat
v bylinných odvarech. Riziko rozsevu nádorových bunek krevní cestou pri
takovém mechanickém púsobení, je zrejmé. Aby mohl provádet masáže 200
300x denne, nastoupil otec výhradne na nocní smeny. Pri zhoršení choroby,
které bylo doložené i rentgenologicky, shledal lécitel lécbu nedostatecnou
a doporucil zvýšit frekvenci masáží na 400x denne. Teprve pri další progresi
onemocnení, s dvou a púl mesícním zpoždením, nám rodice díte sverili. Po
skoncené komplexní lécbe je zatím díte v porádku, ovšem doba prežívání je
zatím krátká.

- Lécbu trináctiletého chlapce s overenou diagnózou zhoubného nádoru míz
ních uzlin na krku (Iymfogranulom, Hodgkinova choroba) rodice odmítli a díte
sverili do péce psychotronika. Ten stanovil vlastní diagnózu vztahováním rukou
nad jeho telem. Rodicum rekl, že celý proces zacal v hlave. Poté prikládal
dlane asi na 15 minut na jím stanovená nemocná místa. ládor ,nasál do vlast
ních rukou" a potom jej pred zraky užaslých rodicú z rukou .,vytrepal". Tuto
proceduru provádel dvakrát týdne, vždy za 300 Kc. Podle jeho slov odcházel
chlapec po seanci domu ,cistý". Po ctyrech týdnech této neuveritelné procedury
jsme pri kontrole (kterou jsme samozrejme neodmítli) konstatovali výrazné
zhoršení onemocnení. Rodice i pri této skutecnosti lécbu dále odmítali, protože
jim lécitel slíbil. že nádor bezpecne vylécí. Teprve pri další progresi, potvrzené
vyšetrením v nemocnici v míste bydlište, požádali rodice o lécbu chlapce na
naší klinice. Po jejím ukoncení je zatím pacient v dobrém stavu, bez známek
aktivity základní choroby.

- Smutný byl osud jiného trináctiletého chlapce, kterého lécil pro stejné one
mocnení (mikroskopicky prokázané mimo naši kliniku) lécitel tri roky koktej
lem s kurecími zárodky. Ty byly mixovány spolu s medem ve 250 ml mléka.
K tomu pil nemocný bylinné caje. Onemocnení melo strídavý prúbeh, až
dospelo do nerešitelného stavu. Chlapce jsme prijali na kliniku pro nezvládnu
telné horecky, únavu, výrazný úbytek na váze a zvetšení bricha. Mel nádorem
postižené prakticky všechny pohmatem dostupné mízní uzliny, ale i uzliny
v mezihrudí a v briše, plíce, játra, slezinu, ledviny a témer všechny kosti. Pri
takovém rozsahu choroby jsme díte zachránit nemohli.

Príklady dokumentují jen zlomek léciteli používaných metod.
Setkali jsme se s radou dalších - od lécby šafránem, extraktem z trí
leté aloe, pres lécbu ovocnými štávami pri hladovce (Breussova
metoda), makrobiotickou dietu, vakcinou z hovezího séra,

Béreszovými a švédskými kapkami až po homeopatii a podávání
neoverených a proto neregistrovaných preparátú Oscador, Irisap,
Cancerolyt, Mumium). Nekteré metody lécitelú se zcela vymykají
jakémukoliv zarazení a vysvetlení jejich podstaty - napr. doporucení
trvale prúchodnéno nosu jako prevence vzniku a lécby nádorú
a spánek na holé drátence, pod kterou je nádoba s lejny.

Dalo by se toho o metodách "alternativní medicíny" napsat ješte
mnoho. Myslím však, že si stací uvedomit, že existuje jen jedna
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medicína, totiž medicína vedecká, a že jakákoliv jiná. tedy alterna

tivní medicína neexistuje a její propagace i praxe je holým nesmys
lem. Ohrožené lidské zdraví vyvolává úzkost a ta prináší nerozum
né rozhodování.

Vždyt prece \' ostatních oborech lidské cinnosti podobné alter

nace neexistují. Je absurdní predstavovat si, že všude tam, kde má
dosud vedecká medicína mezery a omezené možnosti a tím i neús
pechy, je nahradí .,zázracné·' plisobení laikli. Jak jednoduché by to
bylo'

Josef Koutecký

Kresba jm ji rásek

Prevence a prestiž
Primární prevence je nesporne levnejší a humánnejší než casto

složitá, nákladná a ne vždy úcinná lécba již vzniklého onemocnení.
O tom v podstate nikdo nepochybuje. Pritom však k lécbe nemoc
ných se potrebné prostredky vždy nejak najdou, nebot nelze nechat
v nouzi bez pomoci cloveka, byt se do této nouze zplisobem svého
života casto sám dostává. Avšak daleko nižší náklady na výchovu ke

zdravému zplisobu života a vytvárení hmotných predpokladli se
zdají být ne tak naléhavé a pri nedostatku penez se na nich nejvíce
šetrí. A to predevším na nejúcinnejší forme výchovy.

Intenzivní zdravotne výchovná kampan proti kourení v USA a za

zmenu stravovacích návykli ve Finsku jiste nebyla jednoduchá
a vyžádala si i príslušné zmeny v legislative, avšak vedla ke snížení
poctu srdecních infarktli v obou zemích i úmrtnosti na rakovinu plic
v USA,

Jiste se i u nás po zbytecné "bodové" epizode prosadí proZÍravejší

a spravedlivejší hodnocení práce lékare s vyšším ocenením aktivit,
zamerených k prevenci onemocnení. Aby se ekonomický zájem
lékare co nejvíce priblížil smyslu Hippokratovy prísahy, která toto

povolání nejzretelneji odlišuje od všech ostatních, a aby i u nás léka
ri vystoupili na vyšší prícku spolecenské prestiže, jako je tomu ve
vetšine vyspelých zemí.

Vladimír Verhun

!'íHIOC TtLA MULE PROKÁZAT ZDRAVí Dl.!$E.

Kniha anglických prísloví, 1855

Století lidé a obrana
•

organ1smu

Pocet velmi starých lidí roste v rozvinutých zemích dramaticky,
a tak se naskytuje možnost ZÍskávat soustavnejší poznatky o tom, co
omezuje maximální délku lidského života, jež se dnes odhaduje na
110-120 let. Studie italských imunologli (c. Franceschi a sp.,
lmmunol. Today, leden 1995) ukazuje, že století lidé nejsou ani
dedicne zvlášte disponovaní jedinci, ani nejsou postiženi zhoršová
ním nebo snižováním obranných funkcí organismu: zdraví století lidé,
kterí unikli nádorlim, obehovým nemocem, rozsáhlé skleróze
a demenci, vykazují spíše remodelování, prestavbu imunitního systé
mu. To znamená, že je tu kapacita našeho tela udržovat harmonickou
souhru bunecných a humorálních systémli i ve veku oznacovaném za

biblický; a dnes narození mají stejnou pravdepodobnost dožít se sta
let, jakou mela dítka pred triceti roky dožít se osmdesátky.

M,H.
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Ve strední a východní Evrope

jednooký králem
Ekonomické a sociální reformy v zemích strední a východní

Evropy vyústily ve zdravotní a sociální krizi, lišící se v jednotlivých
zemích. V nejvíce postižených by mohlo dojít k narušení procesu
politické a ekonomické reformy. Sociálními a zdravotními problémy
provázejícími transformaci v techto evropských zemích jako celku se
zabývá studie Mezinárodního strediska pro vývoj dítete UNICEF ve
Florencii. K analyzovaným zemím náleží mimo Ceskou republiku
Albánie, Bulharsko, Macl'arsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko

a Ukrajina. Tyto zeme se liší od sebe rozdílnými historickými tradice
mi a politickými programy. Obtíže sociální a zdravotnické se
nejméne dotkly Ceské republiky. Po pocátecním poklesu v prvém
a druhém roce transformace se sociální podmínky prestaly zhoršovat
v prosperujících zemích strední Evropy, Ceské republice
a Slovensku, ale jen Ceská republika se vyhnula dramatické situaci.
Krajní chudoba postihuje pouze 1,3 % populace, kdežto v ostatních
zemích, predevším v bývalém SSSR, je toto procento mnohem vyšší
(23 %). Ceská republika a Slovensko nebyly postiženy krizí zdravot
níl10 stavu a zvýšenou úmrtností populace. V Ceské republice klesla

hrubá úmrtnost (1989 - 1993) o 8 %, aby v prvém ctvrtletí r. 1994
projevila další pokles (2,5 %).

Od padesátých let u nás zacalo docházet k poklesu kojenecké
úmrtnosti ovlivnující strední délku života. V dusledku rozšírení zdra
votní péce, vakcinace a dostatku antibiotik, nastal pokles úmrtí na

infekcní nemoci. K stagnacidošlo na pocátku šedesátých let, na roz
díl od západní Evropy, kde pokracoval význacný vzrust nadeje na
dožití. V r. 1993 byla u nás délka života u mužu 68,9 let, u žen 76,5
let. Rozdíl ve strední délce života u nás a v západních zemích spocí

vá jen v mírne zvýšené kojenecké úmrtnosti.
Prícinou vysoké úmrtnosti v letech 1955 - 1980 byl až epidemický

výskyt srdecních onemocnení, vcetne ischemické choroby srdecní
a kardiovaskulárních onemocnení u mužu strednmo vedu; v letech

1989 - 1993 byla Ceská republika jedinou z jmenovaných zemí, kde
došlo k poklesu úmrtnosti následkem srdecních onemocnení.

V letech 1989 - 1993 došlo k mírnému vzestupu mortality na kar

cinomy, sebevražd a úmrtností mládeže na nehody a násilné ciny,
naproti tomu k poklesu mortality na infekcní choroby.

Dnešní novorozeneckou úmrtností se približujeme evropskému
standardu. Zdravotní péce o deti je u nás nejlepší z postkomunistic
kých zemí, nejen v snížení kojenecké úmrtnosti a detí do 5 let, ale
i v proockovanosti detské populace, diagnostice vrozených vad
a preventivní péci. Naproti tomu malá proockovanost v bývalém

SSSR mela za dusledek dramatický vzestup výskytu difterie, onemoc
není, které u nás prakticky vymizelo. I další infekcní onemocnení se
zde rozšírila a tuberkulóza nabyla alarmujících rozmeru.

Ceská republika ovšem patrí k zemím, kde se minulá léta zapsala

vysokou kontaminací životního prostredí v dusledku benevolence
státu k emisím, odpadum a jiným for·mám znecištení a degradace
prostredí. Proto je zde vzestup onemocnení alergických a respirac
ních u detí a vrozených vad v oblastech nejvíce postižených degra

dací prostredí.
Výdaje na verejné zdravotnictví podstatne vzrostly od r. 1989 do
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r. 1992 jen v CR a Macl'arsku. Zdravotní péce o matku a díte zustává
stále na vysoké úrovni.

Existuje vztah mezi krizí zdravotní a výživou, mezi mortalitou
populace a budoucností reformních procesLI v celé šíri. V tomto
smyslu múže mít zdravotní stav u nás i predpovední hodnotu.

Anna Jirsáková

Privátní praxe

praktického lékare

Nerad bych generalizoval a podléhal emocím, ale domnívám se,
že po r. 1989 vetšina pracovníku ve zdravotnictví chápala, že je
imperativem nastolit diametrálne odlišný systém od dosavadního,

najít, event. "prostážovat" v zahranicí príslušné odborníky a manaže
ry, zmenit atmosfélll uvnitr zdravotnictví z prevládajícího marasmu
na stavovskou hrdost a v souvislosti s tím zmenit i vztah mezi zdra

votníky a verejností.
Zdravotníci sami motivováni sice ruzne, ale konecne nejak, aby

mohli adekvátne zhodnotit dobu studií, atestací, aspirantur a služeb,

ve valné vetšine se chopili nabízené šance a zacali podnikat. Pro
lékare se otevrela možnost privatizace.

Problémy ale existují: Jestliže má lékar uhradit nájem, jestliže má
každorocne obnovit pojištení, platit napr. leasing za prístroje ci
automobil (kterým vykonává návštevní službu), pak skutecne nemú
že jinak, než pri klesající hodnote bodu vsadit na.kvantitu proti kva
lite, což zcela neguje jeho púvodní predstavy o privátní praxi.
Pochopitelne se tím dále roztácí inflacní spirála vzhledem k hodnote
bodu. Rešením by mohla být zmena filozofie pri bodovém ohodno
cení jednotlivých lékarských výkonú, avšak pripravovaná novelizace
je prý v nedohlednu. Ekonomická situace je dále zhoršována tím, že
nekteré zdravotní pojištovny neplatí za výkony v termínech uvede
ných ve smlouvách, a rada lékarú z rúzných dúvodú nezvládla práv
ní vztahy tak, aby tu byla sankcní opatrení v podobe penalizace.

Situaci privátní praxe budu rád dokumentovat výkazem hospodare

ní svého, a to konkrétními císelnými údaji. Obsahují fakty jako pocty
pacientú vyšetrených v jediném dni, které by alarmovaly lékarské
komory napr. v Nemecku, Švýcarsku a Izraeli. Jak vím z osobní zkuše

nosti, kolegové v techto zemích by tyto pocty pokládali právem za
absurdní. V této situaci jsou lékari povšechne prepracovaní, pretížení
starostmi spíše ekonomickými a vedeni snahou zdokonalit se spíše
v ekonomice, úcetnictví, právu, rúzných vyhláškách ci predpisech
a normách než v postgraduálním studiu ci dokonce vedecké práci,
nemluve o úcasti na kongresech a o relaxaci, rádné dovolené a kultur
ním rozhledu. Což by melo lékarltm umožnovat prijímat pacienty ve
svých ordinacích vždy s úsmevem, optimismem a v dobré kondici. Pri

vyhlášení ceny Vynikající podnikatel roku 1994 v Brne jsem si pri roz
hovorech s celebritami našeho businessu spíše overil, že ti z nás, kterí
zatím nepodlehli pesimismu, se naopak venují dalším obchodním akti
vitám více ci méne souvisejícím s medicínou, aby se jí mohli pak veno
vat zcela a nemuseli každý den s napetím sledovat, zdali se tok financí

nepribližuje nebezpecne k mínusu.
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; ení každý pracovník ve zdravotnictví workholik - jsme vetšinou
normální lidé, kterí však pracují ve specifickém prostredí, za neobvy
klých podmínek a s nejvyšší osobní odpovedností. Ale i tady platí 
bohužel, nebo bohudík - Werichova slova, že "každý morální pred

poklad, musí být vyfutrován klackem". A tím je - predevším \' dnešní
dobe - materiální základna. Zdravotníci vedí, které orgány. instituce,
sbory ci jednotlivci byli vybráni ci zvoleni práve proto, aby nekom
promisne a urychlene vytvorili podmínky pro reálnou existenci tako
vé materiální základny, která by zkvalitnila zdravotnictví jako celek

a priblížila je k toužebne vyhlížené Evrope. ejsou-li však takO\'ých
kroku schopni, pak je treba provést takovou výmenu, která by
v reálném case s podporou zdola priblížila naši praktickou medicínu
rekneme úrovni sousedního Rakouska ci Itálie, což by se dríve ci

pozdeji muselo zákonite príznive projevit na zlepšení zdravotního
stavu populace v celé CR a o to, myslím, jde predevším.

Oto Košta

Gen dlouhovekosti

------

\
\
"\\

KresbaJiN Jirásek

Aniž bychom se vubec dotkli jisté dost základní otázky, zda péce
o zdraví má prinést život delší nebo život radostnejší (život jedince?
život druhu? život života?), mužeme s drobným optimismem konstato
vat, že napr. Thomas Johnson (Dniv. of Colorado, Boulder) vychoval
hlístice Caenorhabditis elegans, které díky mutaci v jediném genu žijí
dvojnásob délky života jedincu puvodních. Gen dlouhovekosti byl
nazván age-l a Johnson se jej pokouší klonovat v cerví populaci. Zdá
se, že prítomnost genu age-I zvyšuje produkci antioxidantu, slouce
nin, jež brání škodlivému okyslicování a tvorbe kyslíkových radikálu.
Stejný rys byl zjišten (M. Rose, Univ. of Itvine, California) i u dlouho
vekých banánových mušek, kteréžto genem osvícené mušky žijí pet
krát déle než tvorové boží téhož jména, aspon co se týká samicek. Je
to jeden z podnetu, ktelý dává základní biologický výzkum medicíne.

ikdo neríká, že se age-I dockáme v našich generacích u lidí, ale
není to vyloucené: ostatne už Friedrich Nietsche pravil: Prišli jste
dlouhou cestou od cervu k cloveku a mnoho ve vás je stále CelY.

M.H.

Degenerace
Konrad Lorenz, jenž pozorováním a premýšlením o chování zvírat

zjistil mnohé, jež uniklo lidskému sebezpytování, napsal: V prehisto

rických dobách lidstva byla selekce na odolnost, hrdinství, spolecen
skou užitecnost vykonávána výhradne neprátelskými vnejšími fakto
ry. Tuto roli musí prevzít ted lidská organizace; jinak bude lidstvo,
pro nedostatek selektivních sil, zniceno degenerativními znaky pro
vázejícími domestikaci ...

Jinými slovy, pokud neosvojíme (rekneme) vedeckou kritiku inte
lektuálních dusledku domestikace, o níž ovšem intelektuálové nema

jí ve své liturgii ,antibiotika ano, veda ne" ani páru, pokud budeme
prijímat intelektuální nálady života v ,prirozenosti", umožnené živo
tem vymklým z oblasti prírodních devastací, budeme se muset naucit

nejakému (jakémukoli) rozboru pojmu degenerace.
M.H.

*
JE ZAZNAMENÁN PRfPAD OSETROVATELKY, Jíž SE NEZDARILO VYTÁHNOUT KNOFLíK Z UCHA DÍTETE, A PROTO SE HO SNAŽILA

VYTLACIT VEN DRUHOU STRA OU. ETREBA ZDURAZNIT, ŽE TAKOVÁ VEC JE NEJEN NEMOŽ Á, ALE JAKO LÉCENÍ JE VELMI

NEBEZPECNÁ. Cyclopaedia praktické mediciny, 1833

*
KONÉ MAJÍ SKORO STEJ1\'É NEMOCI JAKO LIDÉ; Avfc TRPf NEPRAVIDELNOU CINNOSTf MECHÝRE MOCOVÉHO, COŽ JE PRÍPADEM

VSECH TAŽ:\)'CH ZVÍRAT.

Plinius starší ad 77
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Jak jsme

nastražili past
sami sobe

Koncept ekonomické efektivnosti zacal být užíván
jako legitimní nástroj analýzy politiky. V posledních
dvaceti letech ucinila sociální politika ve svete velký
skok. Ropný šok a následující období recese naucily
naše kolegy na univerzitách i politiky vparlamentech
premýšlet více o tom, jak úcelne vynakládat omezené
zdroje.

Martin Potucek

Ve zdravotní politice byl tento obecný trend ješte podtržen netu
šenými diagnostickými i terapeutickými možnostmi, danými vývojem
nových prístrojú a medikamentLI - které ovšem bylo možno porídit
pouze za násobky cen tradicnejších postupú. V socialistickém
Ceskoslovensku 70. a 80. let ovšem jako by se zastavil cas. Režim
spoléhal na setrvacnost a poslušnost institucí a jejich šéfú, když už

ne osazenstva. Když pak normalizacní konzerva konecne pukla,
nebylo divu, že vedle bežných fermentacních procesú nastal i cas

rychlokvašení.

Strucné dejiny

Pocátkem roku 1990 jsem spolu s radou dalších kolegú zacal
koncipovat návrh reformy péce o zdraví v Ceské republice. Po peti
mesících se nám podarilo odevzdat verejnosti ucelený dokument,
který se (pres urcitou syrovost formulací a obecnost charakteristik
navrhovaných zmen) zabýval všemi složkami péce o zdraví, organi

zacními, správními a financními aspekty proponovaných zmen
i predpokládanou rolí hlavních sociálních aktérú. Predstava
o žádoucí podobe reformy byla promítnuta do sekvence nezbyt
ných organizacních a legislativních krokú. ( ávrh reformy péce
o zdraví. Praha, Pracovní skupina MZSV CR pro reformu 1990a, 31p.)

Nedopustím se snad velkého zjednodušení, když reknu, že krize
sféty péce o zdraví trvá dodnes, že postup reformy ceského zdravot
nictví je velmi nevyvážený, že sází spíše na dílcí, casto jednostranná
rešení, místo na celostní prístup. Mnohé vývojové príležitosti nebyly
využity, bylo naopak promrháno mnoho sil, energie a nadejí zdravot
níkú i verejnosti. Po peti letech od zverejnení prvního návrhu reformy

ceského zdravotnictví se tedy nabízí otázka, jakými cestami se tato

reforma ve skutecnosti ubírala, co z púvodních predstav bylo korigo
váno ci opušteno nebo zústalo nerealizováno a proc. Nemelo by val
nou hodnotu detailne rozebírat jednotlivé kroky ministrú Klenera,
Bojara, Loma ci Rubáše v dobe jejich púsobení v ministerském kresle.

Okolnosti

Došlo k enormnímu podcenení nárokú reformy ze strany autorú
reformy a posléze vedení ministerstva zdravotnictví. Ministr Bojar si
snad byl techto nárokú ješte vedom, nemel však dostatek sil ani casu
na vytvorení dostatecných kapacit, které by mu mohly pomoci v rea
lizaci jednotlivých reformních krokú. Pro postoj jeho následovníka,

ministra Loma, bylo naopak príznacné, že nedlouho po svém nástu
pu do funkce škrtem pera zrušil Ústav sociálního lékarství a organi
zace zdravotnictví, v té dobe jedinou profesionální analytickou bázi
ministerstva pro zdravotní politiku. Ministr Rubáš byl pak ze slibova
ných dvanácti legislativních podkladú schopen dodat ceskému
Parlamentu v minulém roce pouze ctyri, ani jeden nebyl prijat...

Zaráží nízká profesionalita predstavitel li státní správy v rezortu
zdravotnictví. Chcete-Ii dnes využít služeb schopného manažera,
ekonoma, sociálního lékare, právníka, správního úredníka, težko jej
pújdete hledat na Palackého námestí. Nepríznivou prúvodní okol
ností je tvrdá konkurence privátního sektoru, schopného nabídnout

skutecným profesionálúm podstatne vyšší výdelky.

Dílcí zájmy

V pocátecní porevolucní euforii jsme podcenili sílu dílcích skupi
nových zájmú ovlivnujících charakter a postup reformy. První príklad:
Vlivná skupina lékarLI z Vinohradské nemocnice zacala už v roce
1990 prosazovat zavedení platby za výkon jako obecného principu
financování zdravotnických služeb. Našla znacnou odezvu mezi ostat
ními zdravotníky, které v té dobe nebylo obtížné presvedcit, že uve
dený systém by mohl vést ke zlepšení do té doby mizerného platové

ho ohodnocení jejich práce. Dúsledkem prijetí tohoto systému ovšem
je, že problém, který byl snad vyprovozen dvermi, vrací se oknem:
platba za výkon vede k inflaci vykazovaných bodú a k neefektivnosti

v poskytování zdravotní péce, pojištovny se dostávají do dluhú
a nemocnice do platební neschopnosti - a profitují hlavne ti, kterí se
neostýchají vykazovat výkony, které nebyly nikdy provedeny. A to
všechno v situaci, kdy do zdravotnictví "tece" - v absolutním i relativ
ním vyjádrení - zdaleka nejvíce penez v historii této zeme. Druhý prí
klad: pan doktor Pekárek, prezident Ceské stomatologické komory,
už dlouho usiluje o faktické vyclenení stomatologické péce z množi
ny tech úkonú, které byly vymezeny jako standardní, resp. primerená
zdravotní péce zarucená v rámci povinného zdravotního pojištení
všem obcanúm. Vznikl by tak duální systém: na jedné strane pojišten

ci, kterí by byli ochotni priplácet znacné cástky na tzv. nadstandard,
a potom chudáci ostatní, kterí by se museli spokojit s pécí stomatolo
gú, jejichž praxe by byly dotovány z obecních lOzpoctú.

Absence dialogu

eexistuje produktivní verejný dialog o cílech a nástrojích refor

my péce o zdraví. Jedna moje studentka podrobila ve své bakalárské
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práci systematickému rozboru obsah Zdravotnických novin za
poslední období. Nebyl zde publikován ani jediný clánek, který by

informovalo názorech obcana, muže z ulice, na prúbeh privatizace
zdravotnických zarízení. Setkáváme se nejen s nechutí našich politi
kú diskutovat o jednotlivých krocích i o celém konceptu. Narážíme
i na technický problém, jak vyložit lidem podstatu složitých problé
mú a komplikovaných souvislostí reformy tak, aby meli šanci formu
lovat svoje vlastní stanovisko. Verejný diskurs se omezuje pouze na
probírání jednotlivých, casto náhodne vybraných prípadú (privatiza
ce polikliniky obálkovou metodou v Praze 6, causa Homolka),
a interpretuje je spíše jako selhání jednotlivcú, nikoliv jako závady
systémového charakteru.

Razantní vstup politických ideologií, zvlášte neoliberalismu (liber
tinismu) po volbách v roce 1992, do diskuse o vecných, technických

aspektech reformy: Už pred lety pritom K. J. Arrow (Essays in the
Theory of Risk-Bearing. Chicago, Markham 1971.) vymezil nekolik
zásadních bariér uplatnení trhu ve zdravotnickém sektoru. Dnes se
ovšem v Ceské republice pokoušejí mnozí teoretici ospravedlnovat
a praktici aplikovat i ve zdravotnictví trh bez prívlastkú, formulují

tezi o privatizaci jako léku na neduhy našeho zdravotnictví a podob
né nesmysly. Paradoxne tak dochází k tomu, že sám ministr odpo
vedný za privatizaci presvedcuje ministra odpovedného za zdravot
nictví, že privatizovat mnohé velké nemocnice je nerozum ...

Nízká priorita

Bylo by nespravedlivé vinit ze všech lapálií, s nimiž se setkává
me, pouze ministry ci ministerské úredníky. I oni pracují v prostredí,

které je v mnoha smerech omezuje. esporná je nízká politická prio
rita reformy péce o zdraví v kontextu probíhajících reforem.
Politické vedení této zeme vsadilo na metodu hlavního clánku: nej
prve ekonomická reforma, vše ostatní až tehdy, zbudou-Ii cas, pro

stredky a soustredení. Jak má pak všechno bežet, když ani preziden
tu Clintonovi se nepodarilo prosadit jeho platformu zdravotnictví,

prestože se stala jedním z klícových témat jeho úspešné volební
kampane, povolební politické agendy a mela širokou podporu ame

rické verejnosti.

Reformní dokument z roku 1990 vycházel z predstavy, že znacný

dO pravomoci a odpovednosti v péci o zdraví bude preveden z cent
ra na obce. icméne: realizace reformy územní správy a samosprávy
je neustále odkládána - a s ní i vymezení pravomoci a odpovednosti
obcí a regionú. Nejistota, kdo a za co je odpovedný v hájení verej
ných zájmú dotýkajících se zdraví, stále trvá ...

Vetšina nemocnic a dalších zdravotnických zarízení ve svete pra
cuje na neziskovém principu. U nás je prijetí zákona, který by nezis
kové organizace postavil na roven firmám orientovaným na zisk,
oddalováno už nekolik let. Zároven jsou nemocnice, které byly dlou
há desetiletí financne podvyživeny, s vážnou tvárí žádány, aby zaca
ly ze dne na den produkovat zisk ...

Zárodky nadeje

Nene, nechci být sýckem. V posledních letech došlo i k mnoha
pozitivním zmenám. Mnohde se podarilo rozhýbat strnulé zájmové
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kliky a propletence, které byly brzdou žádoucích promen zdravot
nických zarízení, byla odstranena rigidní schémata obsazování míst

vedoucích pracovníkú, zdravotníci se mohou svobodneji rozhodovat
o podmínkách a cílech své práce a obcané o tom, komu z nich dají
svoji dúveru, trh zacíná púsobit tam, kde múže velmi prospet, mj.
ve výrobe a distribuci zdravotnické techniky i materiálú. Tyto pozi
tivní zmeny vyniknou ve srovnání s mnoha dalšími postkomunistic
kými zememi, kde reforma péce o zdraví prešlapuje na míste.

Reformu péce o zdraví by totiž bylo chybou chápat jinak než jako
cestu, na níž se reformátori i obcané, kterých se reforma bezprostredne
dotýká, neustále poucují z chyb vlastních i z chyb tech druhých. O

Martin Potucek, Doc., Dr., CSc.,Feditellnslilulu sociolo

gických studií, Fakulta sociologick.ých studií, Fakulta
sociálních ved UK..

KresbaMiroslav Barlák



Trh a ceské
zdravotnictví

Ve v]írobe a v obchode je úspešnost organizací
dána dosahovaným ziskem, ve sfére zdravotnictví je
úspešnost pomerována pledevším tím, zda jsou
schopny jako soucást celého systému predcházet
nemocem ci podat nemocnému záchranný pás.

Antonín Cervinka

Jde-Ii v ekonomice o ziskové organizace, pak ve zdravotnictví jde

predevším o verejne prospešné neziskové organizace. Odtud se pak
odvíjí i zpusoby organizování, financování, odmenování, úverování
a hospodarení zdravotnických organizací a zarízení, ne naopak. I ve
spolecnosti založené na tržním hospodárství platí obecnejší princip 
princip rozmanitosti usporádání procesu podle jejich podstaty.
Nemuže být stejný metr na nestejné podstaty.

Navíc již v roce 1966 byl v New Yorku otevren k podpisu
Mezinárodní pakt o hospodárských, sociálních a kulturních právech,
který vstoupil v roce 1976 v platnost i pro Ceskoslovenskou republi

ku. V clánku 12 tohoto Paktu se krome jiného praví, že povinností
všech státu Paktu je tlvale pecovat o to, aby zdravotnictví poskytlo
lécebnou péci všem. Smluvní strany Paktu uznávají právo každého
na dosažení nejvyšší úrovne fyzického a duševního zdraví. Z toho
lze možná logicky odvodit, že se lékarská péce musí poskytovat bez
omezení daných financními možnostmi pacientu, a za druhé, že úro
ven poskytované péce v té které zemi bude ruzná a bude záviset na
její ekonomické vyspelosti a úrovni. Co lze však na každé smluvní
strane požadovat, je to, aby, Ihostejno zda na nižší ci vyšší úrovni,
usilovala o zabezpecení zdravotní péce všem clenum spolecnosti.

Pro Ceskou republiku, která svými ekonomickými parametry patrí
ke stredne vyspelým zemím, není možné mechanicky aplikovat zdra

votnické systémy z ekonomicky vysoce vyspelých zemí, kde je jak
ve státním rozpoctu, tak i v rozpoctech rodin nesrovnatelne vetší
množství financních prostredku. aše republika, nechce-li narazit na
financní bariéry, musí pristupovat k reforme zdravotnického systému
tak, aby se nezvyšovaly náklady na jeho fungování enormne, a také
aby se nerozsypal vertikálne a horizontálne propojený systém zdra
votnictví, zabezpecující zdravotní služby na celém území republiky.

Toho bohužel nelze dosáhnout tím, že se dá povel k rozchodu
a k živelnému pruniku tržne ziskových motivací do chování zdravot

nických organizací, lékaru i zdravotnického personálu.

Jakmile ministerstvo zdravotnictví prohlásilo za základ transforma
ce zdravotnictví jediný princip - princip privatizace, pak bohužel
nastartovalo proces budování nákladného zdravotnictví, bez zajištení

jeho financního krytí. Privátní domy kosmetiky, stomatologie, polikli
niky, nemocnice a soukromé ordinace mohou ekonomicky prežít
pouze tehdy, budou-li se opírat o financní spoluúcast pacientu.
V Ceské republice jen 10 % zamestnancu a asi stejný pocet podnika
telli dosahuje príjmu vyšších než 16 000 Kc mesícne, což je cástka,
ze které by bylo možno financne krýt spoluúcast u soukrome hospo
darících zdravotnických organizací ci ordinací. Bohužel 60 % všech
zamestnancu v Ceské republice dosahuje mesícní hrubé mzdy nižší.
než je prumer, tj. 6 500 Kc (pri soucasném kursu je to 232 USD).
Z této mzdy nelze hradit žádnou spoluúcast na placení léku.

V podobné situaci jsou i ti, jejichž hrubý príjem se pohybuje jen
mírne nad uvedenou prLlmernou mzdou. Proces transformace zdra
votnictví v Ceské republice by se dal nazvat privatizací .,po cesku".
Za jeden rok, k 1. lednu 1994, vzniklo skokem a neobycejne rychle
14 025 právních nestátních subjektu z celkového poctu 16420 zdra
votnických zarízení. Krome Všeobecné zdravotní pojištovny vzniklo
'k témuž datu dalších osmnáct zdravotních pojištoven. A jak vypadá
ekonomické zabezpecení tohoto procesu' Ceské zdravotnictví potre
bovalo nové a dokonalejší prístrojové vybavení. Místo toho rostou
správní náklady za jediný rok, od 4. ctvrtletí 1993 do 4. ctvrtletí
1994, vzrostly o 0,5 mld Kc. Zdravotní pojištovny nakupují pocítaco

vé systémy, budují aparáty generálních reditelství, roste administra
tivní aparát. Do velkodistribuce lécil' proniklo asi 300 zahranicních,
smíšených i domácích firem. Ty se chovají nekontrolovatelne zisko
ve-tržne, vyvážejí celé série nekterých levných tuzemských léciv
a dovážejí drahá zahranicní léciva. Ceny léku se zvyšují i vlivem
distribucní prirážky ve výši 38 %. V dlisledku toho se za jediný rok
zvýšily výdaje na léky vydávané na recept o 60 %.)

Príjmy zdravotních pojištoven nekryjí celkové výdaje. Za rok 1994
to bude pravdepodobne cinit 1,25 mld Kc a pro rok 1995 se predpo
kládá negativní saldo ve výši 5,5 mld Kc. Ke krytí schodku navrhují
exekutivní orgány bud zavést financní spoluúcast obcanu na léceb
ných úkonech a na pobytu v nemocnici, k cemuž, jak výše uvedeno,
nejsou rodinné rozpocty dvou tretin spolecnosti zpusobilé. Nebo
zvýšit zdravotní pojištení z 13, 5% z vymerovaného základu na 15 %
anebo zavést placení pojištení i výdelecne necinnými cleny rodin

(deti) a u duchodcu. Jenomže prlimerný starobní dlichod ciní
3300 Kc mesícne a steží uhradí nejzákladnejší výdaje na bydlení
a stravování.

A jak jsou na tom soukromí lékari' Privátní lékari a privatizovaná
zdravotnická zarízení se krome lécebné péce stali bežnými podnika
telskými subjekty. Jejich náklady zvyšují vysoké úroky a úmory

u úverli ci pujcek na zarízení ordinací (úroková míra pres 20 %),
vysoké nájemné z nebytových prostor, které vzrostlo za rok 1993
o 150-1000 % a dan z príjmu právnických osob ve výši 42 %.
Soukromá zdravotnická zarízení se snaží kompenzovat vysoké nákla
dy zvyšováním svých príjmu, snahou o zavádení prímých plateb od
pacientu, ci na základe bodového systému odmenování získáváním

co nejvetšího poctu pacientu, poskytováním co nejvetšího poctu
zdravotních úkonu, castejším zvaním pacientu ke kontrolním vyšet
rením, odesíláním pacientu s financne neatraktivními nebo rizikový
mi diagnózami do péce státních ci obecních nemocnic atp. Ti "chyt
rejší" soukromnicí jako dríve soukromnicili melouchári. Ti také delali
ve státních továrnách a bokem provádeli za úplatu opravy s použi
tím továrního materiálu a zarízení. Zákon 550/1991 Sb. ukládá
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Všeobecné zdravotní pojištovne povinnost uzavrít smlouvu s každým
zdravotnickým zarízením, které o to požádá. Došlo k tomu, že svá
soukromá zdravotnická zarízení zaregistrovali také lékari. kterí je
sice zrídili na vlastní náklady mimo státní ci obecní nemocnice. ale
i nadále zde pracují na cástecný úvazek a používají je pro provádení
nárocnejších diagnostických a lécebných úkonu výhodných pro
jejich príjmy na úkor celkových príjmu nemocnic.

Neviditelná ruka trhu zašátrala ve složitém, vícerozmerném

a mnohokriteriálním systému verejného zdravotnictví velice primiti\'
ne, ale znatelne. Bohužel, nevedla k náprave ani hospodarení ani

chování pacientu. Zrejme to byl úkol nad její síly. Neviditelná ruka
trhu se mela zviditelnit na pocátku procesu premen. Od samého

pocátku mely príslušné orgány vlády dbát na to, aby zbožne-penežní
nástroje podporovaly vybavování zdravotnických organizací a ordi
nací moderním informacním, diagnostickým a terapeutickým zaríze
ním, usilovat o jeho optimální využívání více pracovišti, pusobit na
zjednodušování administrativních procesu ve zdravotnictví, podneco
vat lékare i pacienty k hospodárnému nakládání drahými zahranicní-

mi léky, zabranovat vývozu levných tuzemských léku. Takto zviditel
nená ruka trhu, umožnující racionální chodní lékarú i pacientú, by
jiste našla odpovídající odezvu u obcanské verejnosti.

Složité spolecenské systémy, jakým nesporne zdravotnický systém
byl a je, lze úspešne zdokonalovat na základe predem propracova

ného projektu - plánu, který je schopen sladit vecné. financní, úve
ro\'é, organizacní aj. kroky v casových a prostorových dimenzích.
Složité, vícerozmerné systémy se pak rídí více kritérii nejen v chodu,
ale i pri s\ých premenách. Jejich respektování je prvním predpokla
dem úspechu premen. Druhým predpokladem je znát dobre minu
lost objektu, ktelý transformuji. Nechci autorum transformace zdra
votnict\'í upírat dobré úmysly. Kdyby mistri transformace hloubeji

znali klady a zápory drívejšího systému verejného zdravotnictví,
financovaného prímo z rozpoctové soustavy, a stav ceské ekonomi
kya její financní možnosti, mohli by lépe postrehnout cesty a kontu
ry možného budoucího zdokonalení. Tak se vkrádá do mysli jasno
zrivý výrok Antoine de Saint-Exupéryho: .Jen ten uvidí budoucnost,
kdo vystoupí na vrchol minulosti." O

Antonín éervinka. Prof.. Ing., CSc, pracoval na

Právnické/akulfe UKv Praze.

známý jako první soukromý casopis, který prišel s myšlenkou bourat bariéry mezi obcany jednoho národa
žijícími na ruzných místech naší planety. Dokázal sl vytvalt okruh vemých ctenáró a zfskat dobrý zvuk díky
úsilí hledat pravdu bez ohledu na pditické zámery té které strany. Bez štvaní a stresováni. ale s pozorným.
kritickým i uznal'ím pOhledern. ceský dialog pnnášf aktuální informace ze života v Ceské republice, roz
hovory S osobnostmi politického a kulLumiho života u nás i za hranicemi, odpovedi na dotazy ctenáru.
príspevky autorl) z celého sveta, pohledy do historie, soucasnosti í budoucnosti. ctení pro oddech, i impulsy
k zamyšlení. Ceský dialog chce hledat pozitivní cestu k prosperují<..'Íbudollcnosti ceského státu. k toleranci
a soužití nejruznejšich individualit.
Ceský dialog nevydává žádná strana. organizace ani ústav. Vznikl z potreby skutecného dialogu. Je Spo
luvytváren svými ctenári.
Vyci'"lází pro ctenáre v Ceské repUblice i na Slovensku, ve Švýcarsku. v Rakousku, Nemecku. Skandínáv
ských zemích, Austrálii. A/Tlerice, Kanade a v dalších zemích.

Ceský dialog
MESÍCNÍK PRO CECHY DOMA I VE SVETE

~

Adresa redakce a inzertnfbo oddelení:
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Jak uzdravit
zdravotnictví

je privatizace schopná ozdravit ceské zdravotnictví
a je Ceská republika pripravena na privatizaci?
Odpoved na první otázku zní ano, na druhou ne.

Nová Prítomnost

Zdravotnictví v rozvinutých zemích je systém mnoha propojených
složek. V Ceské republice nejen že složky propojeny nejsou, ale dokon
ce nekteré ani nebyly identifikovány.

Problémy

1. Ekonomické Rozpocet ceského zdra\'Otnictví v r. 1995 je 85 miliard

Kc, což je jedenáctiprocentní nárúst proti r. 1984 a predstavuje to 7,27 %

hrubého i národnnlO produktu: tím je republika na stejné úrovni s jinými
rozvinutými evropskými zememi. Rúst výdajú na zdravotnictví je pro rok

1995 odhadován na 14 %, takže se deficit potáhne dál. Výdaje na léky
cinily v r. 1983 5 miliard Kc, v r. 1993 14 miliard a v r. 1994 21 miliard.
Predpisy dovozových lékú tvorí 15 % ze všech recepn\ ale 41 % z roz
poctu na léky. Ceská republika je dnes nejvetším producentem receptú
na hlavu v celé Evrope.

Krome Všeobecné zdravotní pojištovny (VZP), která zajištuje univer
zální krytí, existuje dnes více než 20 pojištovacích institucí, které nabízejí
jak "základní všeobecné", tak "dodatkové" pojištení. Ošetrující musí vypl
novat zvláštní žádosti a formuláre pro každou instituci a pro každou
návštevu pacienta. Peníze tedy tecou od pacienta do pojištovny (jako
pojistné), od pojištovny k administrative (povinný percentuální odvod),
zpet do pojištovny (státní podpora) a zpet k pacientovi (vrácení penez,
není-Ii nadstandardní péce k dispozici), címž je zajišten rozkvet byrokra
cie na všech stupních. Zamestnavatelé platí státu 9 % a zamestnanci
4,5 % platu na zdravotní pojištení bez ohledu na to, že se mohou stát
pojištenci onech 25 jiných institucí. Tím je znamenite motivován zamest
navatel, aby bral lidi na cástecný úvazek nebo na ilegální úvazek.

Zdravotníci jsou placeni bodovým systémem hodnocení a ten urcují
pojištovny, nikoli stát. Zdravotníci sami na nej nemají prakticky vliv
a odráží se v nem sila hlasu, jakého použili zástulxi jednotlivých oború pri
tvorbe sazebník\\ Není v nem dbá no na casové, organizacní a emocionál
ní faktoty. Zdravotníci se proto snaží nasbírat více bodú prijímáním více
pacientú v kratším case, jakož i užívánún více komplexnejších procedur.

2. Legislativní eexistuje generální plán privatizace, financování zdra

votnictví a vazby na ekonomický pokrok a kontrolu nákladú, címž je
dán ttvalý nedostatek soucinnosti a prebytek zmatku a podezírání mezi
legislativou a lékarskými, soukromými a financními sektoty. Absence jas-
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ných smernic vyvolává komercionalizaci a pokles profesionální etiky:
pronajmeme pavilon prodejne aut, aby se mim zaplatil nový rentgen.

Ministerstvo zdravotnictví není v denním pracovním dotyku se
Všeobecnou zdravotní pojištovnou, Ceskou lékarskou komorou, charita

tivními a jinými státními a zdravotnickými institucemi, takže je mnoho
soubežných systémú bez vzájemného spojení. bez autoregulace a kon
troly náklaclú. Ministerstvo zdravotnictví je kapitánem lodi s poškozeným
kormidlem. Ministr musí predkládat projekty a úcty ke schválení parla
mentní komisi. Dojde-Ii k nesouhlasu, obe strany mohou obejít partnera
tím, že si najdou podporu z jiných ministerstev nebo komisí, a tím se
každá záležitost dále drobí. Zdravotníci vstupující do privátní praxe musí
projít dalšími tajuplnými slojemi byrokracie, pro než je profesionální kva
lifikace k provozu praxe to nejzanedbatelnejší. Není vúbec žádných
financních podnetú (slevy na daních, nižší úroky. statut neziskové orga
nizace). Veškeré zarízení zakoupené ci vnesené do státních institucí
musí být na seznamu ..schválených uživatelú". To je ustanovení vzo
rove absurdní, vyvolává zbytecné papírování a prodlení, plodí
"schvalovací orgány", které jsou nedotceny technickými znalostmi
a tím více prístupny úplatkúm. Jejich zplodinou je i klima monopol
ních restrikcí trhu pro výkonné a levné prístroje, jaké zdravotnictví
zoufale potrebuje.

3. Medicínské Kardiovaskulámí choroby a nádoty jsou daleko nejcastej
šími prícinami smrti v této zemi. Karcliovaskulární choroby samy presa
hují 50 %. Kourení je hlavním prícinným faktorem u obou jmenovaných
kategorií. Ceská republika se stala príjemným tercem agresivnn10 marke
tingu a inzerce amerických tabákových spolecností v dobe, kdy ve

Spojených státech uspela kampan proti kourení. Ceská republika je
predmetem zájmu jediného hlavnn10 amerického investora, firmy Philip
Morris. A kurákú v naší zemi closud pribývá a neexistuje úcinná nekurác
ká kampan. Skoro každý je vystaven úcink.úm koure z druhé ruky, rekla
ma kuriv je legální, ackoli pridružené nemoce kurákú jako broncitida,
imfysem a porodní defekty jsou dosud na vzestupu nemyslitelném v civi
lizovaných zenúch.

4. Sociální Lékari, sestly a ostatní dodavatelé zdraví na lOm nejsou
dobre, co se týká sebeúcty a profesionálnil10 sebeuspokojení. Ovšem
ministerstvo zdravotnictví uvádí, že 75 % pacientú je spokojeno s lékari,

pres 50 % je dokonce spokojeno se soucasnou úrovní zdravotní péce,
což ministerstvo uvádí v souvislost se stejným pomerem v rozvinutých

zemích jako Spojené státy. To je ovšem srovnávání jablek s pomeranci,
protože by asi dost málo pacientú ze zemí s rozvinutým zdravotnictvím

dávalo prednost ceské situaci a každý ceský obcan by dával prednost
americkým standardúm, pokud by je poznal na vlastíní kúži. Ostatne

strední doba dožití u nás je stále 5 let za strední dobou dožití v rozvinu
tých sousedních evropských zemích.

Rešení

Stát musí udelat nejdrív jediný významný krok, to jest formulovat jed

noduchý, strucný, všezalumtjící plán, který by propojil privatizaci s eko
nomikou. Tento plán by ležel na bedrech komise tvorené ministrem
zdravotnictví, ministrém financí, predsedou Fondu národnn10 majetku
a predsedou parlamentnmo zdravotnmo výboru. Pak by následovala
krátká verejná debata, která by plán treba modifikovala, ale neanulovala,
a pak by se plán stal zákonným opatrením. Vláda si musí uvedomit, že
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musí mít generální plán, podle kterého by se orientovali všichni zdravot

níci a všichni pacienti. Dodatky mohou následovat, ale i plán s chybami

je lepší než neplán. A není to ani prOiš složité .. ezapomínejme, že pri

všech pochybeních (jak je objevujeme \' pohledu zpet a jak je opravuje

me dodatky) byla pravidla kupónové privatizace, tvorba Fondu národní

ho majetku, jakož i transformace bankovních a právních systémú a resti
tuce uskutecnena v nekolika mesících.

1. Ekonomická oucasný systém funguje tak. že zmnožováním služeb.

novými léky a shromažcl'ováním bodú zvyšuje náklady. Musí být zme

nen tak, aby zajištoval úspory a pak zlepšoval služby, nahromadených

úspor. Systém uvedený dále již existuje ve státu Oregon v USA.

a) Tem, kdo poskytují zdravotní péci. jsou u nových nebo akutních

prípadú hrazeny náklady nikoli podle bodu, ale podle diagnózy, a to

bez ohledu na skutecný výdaj, cenu terapie nebo délku pobytu. To

zmení jejich motivaci ze shromaždování bodú na tendenci ušetrit.

Prídatné akutní príhody nebo komplikace nesvázané bezprostredne

s púvodní diagnózou jsou také hrazeny pevne urcenou cástkou.

Chronické a stabilizované stavy žádající pravidelný lékarský dohled jsou

hrazeny cástkou urcenou za návštevu u ležících i ambulantních pacientu.

b) Ministerstvo zdravotnictví sestaví (pokud možno lépe, než jak

tomu bylo u sazebníku bodú) seznam všech nemocí a terapií. Bude zací

nat afekcemi ohrožujícími život, ale zvratnými a ne nákladne lécitelnými.

jako jsou pneumonie; uprostred choroby s potenciální. nikoli však jistou

terapií, jako nekteré typy nádorú; na konci budou terminální stavy

a stavy žádající drahé výberové postupy, jako je rekonstrukcní chirurgie.

Podobný bude seznam lécebných postupú, zacínající efektivními antibio

tickými a antihypenenzními terapiemi, pokracující neprícinnými, lec

nezbytnými zákroky, jako je dialýza, a koncící velmi nákladnými terapie

mi, jako je transplantace nebo chirurgie na otevreném srdci. a tomto

seznamu by se udelala delící cára podle množství státních penez na

zdravotní péci v príštím roce a podle množství diagnóz a lécení v roce

minulém. Všechno nad tou carou by bylo placeno státem, všechno pod

ní nikoli. Samozrejme by to mohlo postillovat nekteré lécitelné prípady.

Ale nejaká hranice být musí. Protože pak by tento systém zvyšoval úspo

ry a ministerstvo zdravotnictví by se treba mohlo rozhodnout presunout

peníze z nových staveb do základních služeb, delící cára by se sunula

dolÚ. Samozrejme se predpokládá. že by pacient mel možnost získat jiné

krytí nekrytých služeb, jako je dodatkové pojištení ci soukromé zdroje.

2. Legislativní Ceská republika má méne obyvatel než mesto New

York. Má skutecne zapotrebí byrokracie "federálních" rozmerú?

Zdravotnictví by se melo dát spravovat jako velká obec, se zjednoduše

ním byrokracie, s vyloucením komisí a se sdl1lžováním okrsku. Stát by

mel nadále garantovat základní péci o každého obcana. Rocní rozpocet

na zdravotnictví by mel být predán ministerstvu zdravotnictví, aby roz

hodlo, nac ty peníze vydá (základní hrazení lécebné péce, výzkum pre

vence atd). Všeobecná zdravotní pojištovna by byla proste údem minis

terstva zajištujícím, že poskytovatelé péce dostanou peníze za základní

zdravotnické služby. Další pojištovny by pusobily výhradne v soukro

mém sektoru a poskytOl'aly doplnkové pojištení pro nákladnejší, státem

nekryté služby, Instituce by dostávaly od státní správy podporu v obrá

ceném pomeru k procentu jejich pacientú se základním pojištením

(VZP). Tak by kliniky a instituce pecující o staré a potrebné dostaly víc

prostredkú než instituce pecující jen o soukromé pacienty.
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Zástupce ministerstva zdravotnictví by mel zasedat v parlamentním

zdra\'otním výboru, stejne jako predseda Lékarské komolY a reprezen

tanti nemocnice, címž by byl zajišten vliv lidí, kterí znají zdravotnickou

praxi nejlépe. Clenství v lékarských organizacích by melo 1* zcela dob

rovolné. Ovšem neclenové by nemohli hlasovat a nemeli by si co stežo

vat na rozhodnutí. Komora by mela být také ústrední regulacní institucí

lékarli, s vlastním sborem reditelú, tj. prednostú jednotlivých specializací

a subspecializací.

Velká ekonomická ne\ýhoda bránící lidem a institucím v rízení vlast

ních osudú se musí odstranit. Je zcela nezbytné, aby všechna zdravotní

zarízení mela status neziskové organizace a pri investicích slevy na

daních. Je krátkozraké nerespektovat nezbytnost techto úlev, nebot

práve ony mohou ucinit tento sektor produktivním, mohou zajistit kom

petici, mohou zlýšit zájem pacientú, kterí tak nebudou zcela závislí na
státních službách.

3. Medicínské Gram prevence se rovná kilogramu lécení. Rozpocet na

preventivní medicínu by se mel zdvojnásobit na úcet novostaveb. Pro

péce o nemocné nepotrebujeme více nemocnicních budov, potrebujeme

méne nemocných. Mel by tu být ttvalý a energický tlak ministerstva

zdravotnictví a to i pro zlepšení vlastnOlo obrazu (mám rád heslo "naše

ministerstvo jest vaše zdraví"). Kampan proti kourení musí být ješte pre

svedcivejší a na cigarety by mela být uvržena dan o 100 % vyšší; zisk by
se mel \'rJcet do zdravotnictví.

Lékarská komora se musí snažit ucinit z pacienta rovnocenného pan

nera s lékarem, ne se státem. Musí spolupracovat s lékari pri tvorbe

nových ambulantních služeb a zkracovat smešne dlouhé nemocnicní

pobyty. to jest prevádet pacienty do center chronické péce a specializo

vaných institucí. eprivatizované nemocnice by se mely zmenit na peco

vatelské domovy a geriatrické klini")', vzhledem k stárnutí populace.

Platy zdravotníkú se musí zvýšit tak, aby se také zvýšila kompetice

uvnitr profese. Jen ti nejlepší poskytují nejlepší péci.

4. Sociální Vláda by mela zacít kampan zdúraznující dve veci: ve spo

lecnosti s omezenými financními zdroji musí mít prednost celek popula

ce pred jedinci. Dále pak primární odpovednost za zdravotní péci leží na

jednotlivcích, nikoli na státu. A jednotlivci musí vzít svúj zdravotní stav

do svých vlastních rukou. Z cest, které k tomu vedou, jmenujme nižší

pojistné prémie pro nekuráky a nepijáky.

Záver

Skutecný ekonomický pokrok a vpád nesubvencovaného tržního

hospodárství do medicínského sektoru zatežuje systém zdravotnictví

zpusobem dosud neznámým. To, co dnes drží celý systém na nohou, je

morálka lékarli a ostatních zdravotnuru a jejich lidský vztah k pacientúm,

a to v situaci, kdy se hroutí fyzická zarízení, kdy platy nemotivují a obec

né morální normy se prakticky zpochybnují.

Úspešný model privatizace v Ceské republice ješte není. Dukazem je

hojne publikovaný nezdal' privatizace emocnice Na Homolce,

Privatizace múže být úspešná asi jen ve forme rízené kompetice, pred

pokládající adekvátní materiální zisk. A to v Ceské republice ješte není
bežné. ()
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dvere pracovny velkou tabuli s vypsanými konzultacními hodinami.
Precházím sem a tam a tolik si preji, aby si mne všiml nekterý stu
dent, aby mne oslovil." Na pražské fakulte všeobecného lékarství se
v osmdesátých letech pokusili o dodávku \'edomostí až do domu.
V malém služebním kumbálku medické koleje 5. hetna se po vece
rech strídali zástupci všech teoretických oború, aby poskytovali
"predrigorózní" konsultace. Svoji prítomnost porádkumilovne zapiso
vali do kontrolované prezencní knihy. Do kumbálku nepáchla ani
jedna studentská noha.

Vysoké školy bereme na vedomí ve chvílích spole
cenských zvratú. Jaké jsou však vysoké školy za všed
ního dne?

Ctirad John

Lékarské fakulty mají postavení zvláštní. Jejich absolventi budou
chránit naše zdraví, nahlížet do jemného prediva našich bolestí
a intimních trápení. Jsou jejich mozky soustredeny jen na prípravu
pro povolání? Jaké jsou lékarské fakulty dnes, takové bude naše
zdravotnictví ZÍtra.

Jak se delá medik

Na podzim v devetatricátém roce jsem se na dekanátu lékarské
fakulty Karlovy univerzity postavil do dlouhé fronty cerstvých matu
rantu. Bylo nás šest set. Dve paralelky. Nejdramatictejší scény naše

ho studia se odehrávaly na schodech vedoucích od Apolináre na
Albertov. Kdo se nerítil dost energicky z anatomické prednášky pro
fesora Borovanského, v posluchárne Purkynova ústavu si už nesedl.

A o Belehrádka nikdo nechtel prijít. Tenkrát byla teorie života dale
ko pred praxí.

Dlouho jsme nestudovali. Po sedmnáctém listopadu musel leckte
rý medik okusit devatero remesel. Ale na dne studentské duše zústá

vala žhavá touha vrátit se na vysokou školu, což byla motivace, již
se dnes snažíme najít pro své studenty.

Medicína byla jakýmsi vznešeným ideálem generace poválecné.
Medicína byla vrcholem technického vzdelání a morální vyspelosti,
jak jsem laskavostí profesora Macka poznamenal v Laichterove aší
dobe (946). V tomto znamení jsme pak promovali.

Studentský vhled a predsevzetí

Potom jsme celá desetiletí poslouchali moudré reci o specificite
mediclnské pedagogiky: o závažnosti sepjetí teorie i praxe, o metodice
získávání znalostí a dovedností, o principu napodobování vzorú, o nut
nosti mezioborového vyucování. Pedagogická macha, dodržování

"celostátne závazných osnov", snaha o prednesení "celé látky" - to
všechno u11l1tvovalostudentskou rezonanci. Dodržoval se záktyt, ano

nymita, skrývaly se neznalosti, nikdo nic nechtel ozrejmit. Výrazný
predstavitel vysokoškolské pedagogiky shrnul své zkušenosti: Jako
student jsem bloudíval fakultnúni chodbami a tolik si prál, aby si mne
všiml nekterý asistent, abych ho mohl oslovit. Dnes jsem vyvesil na

17. listopad 1989 nastavil zrcadlo i lékarským fakultám. Studenti
velmi kriticky rozebírali stav výuky. Diskutovalo se na ,akademic

kých senátech", psaly se analytické eseje, diskuse v posluchárnách
byly bezbrehé. Spíše se prestrelovalo, i když se mírilo do cerného.
Prvé šrámy utržily teoretické ústavy. A tak jsme vyslechli, že "teorie"
s "preklinikou" zalehnou tri nejkrásnejší roky studia. Výuka se drobí
do detailú, pro stromy není videt les. Medik má v prvých semestrech
dojem, že se pripravuje pro dráhu ošetrujícího lékare myší, potkanú
a králíkú. Potom došlo na kliniky. Lékarská fakulta se medikúm jevi
la jako povídání o medicíne, zatímco by se tam mela ucit medicína.
Vytýkali ucitelúm, že nedbají na tradicní (a \' Praze vkorenené) poje
tí nemoci jako poruchy celovztažne usporádaného dení v lidském
organismu. Volali po zavedení seminárú z diferenciální diagnostiky.
Ty by mely mít interdisciplinární charakter.

Brzy po listopadu odjela skupina vynikajícch medikú z 1. lékar
ské fakulty UK v rámci Czech-American Exchange Project na
Harvard Medical School. Jejich postrehy pomohly formovat pozdej
ší výukové programy. Co naše mediky upoutalo) Témer všichni
americtí studenti pracují po urcitou dobu výzkumne, znacná cást

v laboratori. On už profesor Charvát, když se vrátil z prvé poválec
né návštevy USA, napsal: , la menších lékarských fakultách si vytý
cili ideální cíl: každého studenta na cas vybavit klícem od jeho
vlastní laboratore." Cást medikú studuje cílene podle vedecky
zamereného výukového projektu. Výzkumne se pracuje i po ukon
cení studií.

Nejhloubeji utkvely našim medikúm poznatky z vlastní výuky.
Posluchárny byly plné, cárky za prezenci se nedelaly. Pred prednáš
kou byl pro všechny posluchace k dispozici písemný materiál, sché

mata, grafy, tabulky. Tentýž názorný materiál promítal prednášející
pri výkladu. Prednáška se nahrává videotechnikou a je kdykoliv
k dispozici. Ve velkých posluchárnách se prednáší zrídka. Úcinná
výuka probíhá v "tutorials'·. Skupina osmi až deseti studentú pri ní
teoreticky rozebírá za patronace ucitele klinický prípad. "Tutor" zasa
huje do diskuse minimálne. Studenti musí premýšlet sami. Medik má
každý den vcetne nedelí prístup k pocítacové technice s velmi
názornými výukovými programy a múže si kdykoliv prohlížet histo
logické preparáty. Ucebnice pro lékarské fakulty jsou dokonale
obrazove dokumentované. Ostatne už se prekládají a nahrazují naše
"celostátní" naucné spisy, vzniklé ,kolektivne" a zpravidla trochu
opoždené.

Na vysokých školách se dnes diskutuje o placení školného.
K tomu uprímný medik: "Studenti medicíny na Harvardu pristupují
ke studiu mnohem poctiveji než my. Naznacil jste, že hlavní pricinou
je jejich zralejší vek. Já si však myslím, že prícina je predevším place-
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ní školného - 18 000 U D za rok. To zavazuje nejen studenta - ale

i pedagoga, který musí odvádet kvalitní práci. A ti, co pracují v labo
ratori. jsou od placení osvobozeni. Studenti jsou ctižádostivejší než
my. snaží se být viditelní. Pedagogové se k nim chovají jako k rov
nocenným partnerum ... Pred nicím však není treba padat na zadek.
Harvardský profesor rekl po naší aktivní úcasti na seminári prodeka
novi. který nás provázel: .,Ale ti vaši jsou také výborní. A mel byste
jim to ríciI" Když jsem se zeptal prátel inspirovaných na Harvardu:
,.Zasahují studenti do rízení lékarské školy a do tvorby studijního
programu' .,všichni odpovedeli jednoznacne: ,.Oni tam dúverují vzde
lávacímu programu, respektují jej a využívají všeho, co se jim nabízí.
Do otázek rízení nezasahují. j emají na to ani cas. Také si nejsme

jisti, zda v dotazníkových akcích hodnotí své pedagogy. Úcastnili
jsme se nekolika prednášek, v jejichž záveru se spokojene tleskalo.
To prý je tam normální. Predevším pak všichni všechno delají doo
pravdy."

Romantismus všedního dne lékarské fakulty

Bernalova veta o vede - je permanentne v užívání a permanentne
v oprave - platí o každé vysoké škole, o lékarských fakultách pak

zvlášte. Každý rok posílá do sveta své absolventy, stále je otevrena
plynulým reformám, pravidelne regeneruje prijetím cerstvých matu
rantu. Prijímací rízení je neuralgickým bodem fakulty a casto nejpa
metihodnejším momentem studia. Jak vyhledávat adepty nejschop
nejší'. Advisory Committee on Medical Training Evropských spole
cenství doporucuje (992), aby za základ pro prijímání na lékarské
fakulty byly ze 30 - 40 % vzaty výsledky maturity, z 50 - 60 % vstup

ní zkoušky na lékarské fakulte, prípadne ústní POhOVOlY.Pohovory
nemají mít vetší váhu než 10 - 15 %.

U nás je úroven matLltit na ruzných typech stredních škol rúzná.
O ústních pohovorech dekan a prodekani 1. lékarské fakulty UK
ríkají (Vesmír, 73: 33, 1994), že ,mohou být pri vetším poctu zku
šebních komisí obtížne srovnatelné, mohou být subjektivne zabar
veny a jsou ovlivnitelné vnejšími zásahy". Proto 1. lékarská fakulta
UK zavedla jednokolové prijímací rízení na základe vedomostních
testu z chemie, fyziky a biologie. Systém je založen na ,úplné otev
renosti zkušebních požadavku z uvedených predmetu zverejnením
3500 modelových otázek typu mnohocetného výberu nabídnutých
odpovedí". 3. lékarské fakulte UK "se zdá neudržitelné, aby ucitelé
své príští studenty nevideli a neslyšeli a aby neznali jejich zpúsob
vyjadrování a temperament". Menší lékarské fakulty tyto možnosti
mají.

Fakulta vstrebá množinu, která se umístila nad osudnou tlustou

carou, danou bodovým limitem. Doufá, že vybrala ty, kterí budou
vnímave chápat nejen poslání lékarské školy, ale i univerzity.

edávno (zárí 1994) rekl na konferenci "o ideálu a skutecnosti uni

verzit" Zdenek Pinc, že výchova musí být svou podstatou "konzerva
tivní". Ucitel je vždy zprostredkovatelem mezi starým a novým

a nutne se pohybuje v "tradici·'. Predává vedení, nikoli jen informace
a instrukce. "Podstatou výchovy je neco uchovávat a predávat, bránit
zapomenutosti.·' Klinikúm se zdá, že teoretici vyucují do zbytecné
hloubky. Studenti pocítají stránky, ne myšlenky. Profesor Charvát
ríkával znesváreným stranám: "Medikovi je treba nabídnout na fakul
te živou soudobou teorii. Praxe ješte užije v profesionálním živote

dost a dost." Mnozí z nás vedí. že posluchárna je pri výkladech teo
retického oboru neobycejne vnímavá pro exkurze do klinického
uvažování. Na klinice je student naopak vysoce vnímavý pro teore
tické objasnování chorob. Klinické asistenty. kterí venují polovinu
stážového casu obecným výkladum "o všem možném", medici príliš
nemilují. Velmi prísne odmerují cas vyhrazený pro rozbor klinických
prípadú a citlive rozeznají kliniku, kde je výuka ,vedlejším produk
tem". Ocenují osobní nasazení. Na medicíne nelze kázat a .,školit".
0lejl'yšším ocenením ucitele je prohl,íšení žáka: Nikdy mne nevyuco
val. ale mnohému mne naucil.

Jaký model?

Nalézt skutecne soudobý model pro pedagogiku na lékarské

fakulte je obtížné. Z bludného kruhu oború uzavrených do sebe je
možná jediná cesta: nabídnout vyladené interdisciplinární studijní
programy. Mely by být konkrétní a pritažlivé, aby se dalo studovat
pro radost. Umožnovaly by potom plynulou návaznost postgraduál
nímu vzdelávání lékaru z praxe.

Ješte obtížnejší bude zaclenit ve vetší míre studenty do výzkumné
práce. Lze tu navázat na tradici, která v prvých poválecných letech
vytvorila - vskutku na zelené louce - zanícené studentské demonstrá

tory, pomocné vedecké síly a mladé asistenty, kterí neodmer~vali
cas venovaný ústavu, fakulte a vede. Bude treba vytvorit prostredí.
v nemž by doba strávená nad pokusy byla neomezená, obnovit cas
.,osvetlených oken Albertova" zárících do pozdních vecerú.

Pred mnoha lety byla na lékarských fakultách zrušena povinnost
predkládat na konci studia diplomovou práci. Na 1. lékarské fakulte
se po delší diskusi rozhodli diplomové práce obnovit. Budou mít
novou formu, budou ,nepovinne volitelnou výukou". Pri zdúvodno
vání rekl prodekan na vedecké rade: "Ocekáváme, že diplomové
práce prispejí k upevnení vazby mezi vedou a pedagogikou a vazby
mezi studenty a uciteli."

Nový model musí vlastne vést tam, kde jsme už jednou byli.
V predválecných a poválecných letech jsme se do medicíny hnali.

Dnes však se ne a ne vymanit ze stavu, kdy se student více ci méne
rafinovane musí honit.

Filozofové a historici postmoderny tvrdí, že se v brzké dobe
múžeme nadít zmen ve zpúsobu evropského myšlení. Obvinení
nejsou nová a biologúm neznámá. Brojí se proti vede, která ,sekala
skutecnost na kousky". Naucíme se chápat celky, od nichž budou
odvozovány jednotlivé cásti. Ale naucíme se tedy znovu onomu
zanícení, s nímž jsme my, pametníci, zacínali' Vrátíme se ke stavu
mysli, kdy medicína byla klícem k rešení stavu cloveka, nikoli stavu
vlastní kapsy? a dvere doby klepe nový holismus. Lékarské fakulty
s živou holistickou tradicí by mohly do "celkovostního" zpusobu
myšlení vnášet tvorivé prvky. Snad bude i naší verejnosti stále zrej
mejší, že nejsou jen ucilištem lékarských dovedností, ale i dílnou
ducha, v níž se formuje charakter a morálka tech, kterí budou ovliv
novat život a prežití nás i našich detí. O

Ctirad John, Pro!, MUDr., DrSc., Ústav pro lékalskou

mikrobiologii a imunologii 1. lékaJ'skéfakulty UK

23



n novamtDmnost...-

Merení duše
Tisíciletí jsou nepochybne zajímavejší než století.

Ovšem to nejzajímavejší je hodnocení. Byli jsme pred
tisíci lety u telnné dobe a blížíme se u roce 2000 dobe
svetla? Budeme moderní, postmoderní, nebo predkos
mictí.? Zacíná skutecne lidské nalézání vlastního
místa ve vesmíru.

Martin T.Stránský

Ubíráme se dvema smery: do hlubin vesmíru, vedeni kosmology

a fyziky, a do hlubin lidského mozku, do pochopení jeho funkce
a jeho smyslu. A tady nebudeme vedeni ani astrology. ani filozofy,
ani psychotroniky, ale fyziology nervového systému.

Vetšina našich znalostí (nepocítáme-Ii spekulace) pochází z posled

ní ctvrtiny tohoto tisíciletí. Vetšina skutecných, rekneme praktických
dokladu, jež jsou obecne pochopitelné, pochází ze soucasnosti: ''Ytvo
rení lidského zárodku mimo delohu, chirurgické opravy zárodku
v deloze, víceorgánové transplantace a vnesení nových genu do sta
rých chromosomu jsou príklady, jaké mohou uniknout jen zavilému
nevzdelanci. Ale nejzajímavejší a nejtychlejší nálezy pricházejí z neuro
fyziologie. Anatomie mozku a podstata miliardy spoju byly zmapovány
s dramatickou presností, známou jen pocítacovým expertum.

Nenacházíme jen cesty nových lécení defektu dosud nelécitelných, ale
zacínáme nahlížet i do základních funkcí mozku, to jest orgánu, ktelý
je svým zpusobem stejne fascinujícím jako desivým. Možná se blížíme
i k poznání toho nejzazšího: pochopení myšlení.

Pred sto lety byla medicína ješte v období temna. Mozek teprve

zacal být rozebírán (nebo pitván) francouzskými a nemeckými anato
my. Funkce byly rozdeleny na hybné, senzorické C,civé", jak praví obe
censtvu nesrozumitelní klasici) a recové a byly lokalizovány na základe
pozorování pacientll postižených defekty a nálezu zmen pri pitve.
Studium myšlení ci psyché bylo také v plenkách; lékari dostávali ates
tace z kombinace ·neurologie-psychiatrie'. Tyto dva obolY se však roz
delily s príchodem Freuda, který klasifikoval rozvoj myšlení a vedomí
v rámci své mekké vedy, mekkého zpusobu analýzy arbitrárne defino
vaných etap vývoje jedince a umele vytvorených kategorií vedomí

a podvedomí. Neurologové se nadále venovali studiu struktur a funkcí,
zatímco psychiatrie se stala dynamictejší. Ovšem do neurologie se brzy
dostaly technologické pokroky: bylo možno sledovat elektrickou akti
vitu, obrazy cástecné perfúze a cirkulace, ložiskové metabolické

pochody. Byly odklyty mozkové cinnosti nejen na úrovni anatomické,
ale i bunecné a fyzikální. Bylo jen otázkou casu, kdy budou nalezeny
základy pameti. Tradicní ,psychiatrické choroby" mohly být nove defi
novány podle ohniskových neurochemických a mikroanatomických
poruch. Freudova psychologie, která byla kdysi tak významná, je dnes
spíše historickým reliktem a ve zpetném hodnocení se jeví, že mela
zcásti i neblahé dusledky v arbitrárních predpokladech, založených
spíše na spekulaci než na poznání.
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Jak je mozková cinnost studol'ána dnes a co se dnes dovídáme
sami o sobe' K mozku se dostat není snadné, byl tak duležitý, že
musel být spolu s míchou obklopen kostí. Proto vetšina sond dnes

užívaných nezahrnuje žádné porušení kostí nebo mekkých tkání.
Merí proste aktivitu a metabolismus zvnejšku. Tady jsou tri príkla
dy:

1. Neuronové bunky komunikují elektrickými impulsy.
Elektroencefalogram (EEG) merí mozkovou elektrickou aktivitu na
povrchu hlavy a podává prímý obraz cinnosti v bdelém stavu, ve
spánku nebo v hlubokém kómatu. Ovšem pri umístení sond prímo
na mozkový povrch (mozek sám je nebolestivý) bdelého pacienta ve
sterilní operacní místnosti se získává ješte presnejší obraz, chirurg
muže poslouchat vzpomínky pacienta nebo navodit mimovolní
pohyb ruky nebo nohy.

2. Positronová emisní tomografie (PET) užívá radioaktivího ozna
cení urcité látky, napr. nekterého cukru, v krvi, nebo oznacení
nekterého nervového prenašece elektrických impulsu od bunky
k bunce. Tato definovaná chemická látka je vpravována do krve
a vychytávána v mozku. Snímek radioaktivy v mozku pak udává
polohu látky v normálne fungující tkáni. Mozkové partie, které inten
zivne pracují, používají vetší množství oznacené látky než partie kli
dové nebo porušené. Merení se dají delat po minutách a tak se zís

kává obraz zmen, pohybu a dynamiky tkáne. Když napr. pacient reší
matematický úkol. príslušná partie se ,.rozsvítí".

3. Magnetická rezonance (MRI) užívá pusobení silného magnetic
kého pole, pricemž pocítac analyzuje úhly a relaxacní casy protonu
a vytvárí presný konvencní obraz mozku, a to i trojdimenzionální
a s presností 1-2 mm. Mozek se tak jakoby vyjímá z hlavy, dá se jím
otácet, dá se prohlížet v ruzných úhlech, dají se nacházet nejdrob
nejší abnormality a merit objemy.

Tyto a podobné techniky zmenily naše chápání mozkové cinnos

ti. Ví se dnes, že choroby jako deprese jsou vyvolávány deficitem
produkce nebo regulace stimulacních nervových prenašecu v urci
tých cástech mozku. Tak byla nalezena i dedicnost této poruchy.
Produkce onech stimulacních látek muže být ovlivnena i hormony,
stresem nebo radostí, pricemž tyto faktory vyvolávají produkci jiných
známých interaktivních nervových prenašecu. Vetšina "psychiatric
kých" nemocí byla už skutecne spojena s deficitem nebo nerovnová
hou té ci oné chemické látky nebo s nepatrnou anatomickou variací
v mozkové tkáni. Tak je možno príslušné nemoci i diagnostikovat.
Schizofrenie, obsesivní a nutkavé poruchy, mánie, hyperaktivita
a autismus jsou príklady. Terapie nejsou zamereny jen na ovlivnení

"psychického" stavu (napr. modifikace stres), ale hlavne nahrazují
nebo modifikují farmakologickými prostredky chemickou nerovnová
hu. Tradicní psychiatrie se tak dnes jeví být ješte neobjevenou nebo
nedorešenou funkcní neurologií.

Ale víko Pandoriny skrínky se dnes otvírá ješte dále. Subtilní, ale
konzistentní zmeny v genech, v mikroanatomii nebo v místní che,
mické rovnováze byly odhaleny i v mozcích alkoholiku, epileptiku,
vrahu a sexuálních deviantu . ./sou spojeny i s homosexualitou. Byl
zmapován mozkový anatomický okruh, který je odpovedný za uklá

dání a vytvárení pametových stop. Poznání zasahuje dovnitr, až na
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bunecnou úroven. na základ nové i dávné pameti. Je znám i fakt. že

nepoužívání urcitých mozkových drah vede k atrofii a k omezení

pružnosti odpovedi. Tak se dá vysvetlit i proces ucení a ..ucené cho

vání", i tvrdohlavost a jiné stereotypy starých lidí. Dále pak urcité

formy chování, reakcí jak príjemných, tak stresových, vyvolál'ají

v mozku produkci chemických látek (endorfinú), které jsou adiktiv

ní; proto clovek navykne joggingu tak, že potrebuje pobíhat. mana

žer potrebuje stres hektické práce a milenec potrebuje svou milova

nou. Takže - jak rozhoduje naše duše a kde vlastne je?

Možná, že ani zacátek odpovedi není daleko. Možná, že leží

v podobném smeru, jakým se kosmologové a fyzici vracejí k samé

mu pocátku.

Zdá se, že mozek pracuje pozoruhodne rychle, každou milisekun

du probíhají milióny impulsú. a (s výjimkou procesú tvorby a funkce

prenašecú) rychlostí blížící se rychlosti svetla. Impulsy vydávají nejen

elektrickou energii, ale i elektromagnetické vlny šírící se rychlostí

svetla a ovládané relativistickými principy, napr. zpomalení casu pri

zvýšení rychlosti. Uvažuji, zda zde neleží jeden z možných výkladú

jevú jako iluze již videného (deja-vu) nebo bleskového videní celého

života v okamžiku maximálního stresu. Pricemž by se pametový

okruh oddelil od sledu vedomých impulst\ Je to úvaha neurofyziolo

ga a další diskuse se jeví jako aktuální.

Stejne jako fyzikové hledají jednotnou teorii pole, aby vysvetlili

gravitaci a její interakci s energií. tak fyziologové nervové cinnosti

zacínají premítat o unifikacní teorii spojující kvantovou fyziku

s funkcí mozku. A co se stane, až budeme moci jednoho dne merit

rúzné druhy energie v oblasti bunek a chemických reakcí a najdeme

zde nový vesmír? Budeme v tom prípade merit lidskou duši? O

Martin.!an Stránský, MUDr" M. D., F. A. C. P. assistanl

c1inical profesor oI Neurology Ya/e Schoo/ 0/ Medicine.

clen 2. a 3. /ékcdskéfaku/tv UK, Praha

df~ [0.9 Kresba pNjirásek

*
DNES JE NA ZÁPADE (NIKOLI NA VÝCHODO ZÁJEM NA VÁGNÍCH, AI\EKDOTICKÝCH A ZHUSTA JASNE MYLNÝCH DOKTRINÁCH,

JEL BY PRINEjMENSÍM PREDSTAVOVALY ZAJÍMAVEJSí VESMíR, POKUD BY BYLY REÁLNÉ, KTERÉ SE VSAK JAKOLTO FALESNÉ

ZAKLÁDAJÍ NA INTELEKTUÁLKÍ NEDBALOSTI, NA I\EDOSTATKU MYSLITELSKÉ DUSLEDNOSTI A NA ZAVÁDENÍ ENERGIE DO OBLAS-

TÍ, KDE NÁS UR(;ITE NEZACHRÁNÍ. TAKOVÉ DOKTRINY ZAHRNUJÍ ASTROLOGII ( ); BERMUDSKÉ TROJÚHELNÍKY ( ... ); ZKAZKY

O LETAjÍCÍCH TALÍÍ\ÍCH; VÍRU V DÁVNÉ ASTRONAUTY; FOTOGRAFIE DUCHU; ( ) PSYCHICKOU CHIRURGII; ( ... ) VHIKOVSKÉHO

KATASTROFISMUS; ATLANTDIDY ( ... ); DOKTRINY O SPECIÁLNÍM STVOllENÍ ( ... ) LIDSTVA VZDOI{ HLUBOKÉ PIHBUZNOSTI S JINÝ

M/ ZVÍRATY V BIOCHEMII A FYZIOLOGII MOZKU. ( ... ) JSOU TO CELKEM VZATO, MOHU-LI TAK Í\íCI, DOKTRINY L1MBICKÉ

OBLASTI MOZKU, DOKTRINY PRAVÉ HEMISFÉRY, SNOVÁ DATA, PRIROZENÉ ... ODPOVEDI NA KOMPLEXITIDU PROSTllEDÍ, V NEML

LIjEME ... ALE JASNÁ LIDSKÁ BUDOUCNOST LELÍ KAOPAK V DOSAHU PLNE FUNK(;NÍHO NEOKORTEXU - ROZUMU SLOU(;ENÉHO S

INSTITUCí A S KOMPONENTAMI L1MBICKÉHO SYSTÉMU A (VÝVOJOVÉ JESTE STARSÍHO, S PLAZY SDÍLENÉHO) R KOMPLEXU, ALE

POÍ\ÁD JESTÉ ROZUMU ...

NA PLANETE ZEMI SE PODSTATNÉ INTELEKTUÁLNí SCHOPNOSTI VYSKYTLY AL POSLEDNÍHO DNE V KOSMICKÉM KALENDÁÍ\1.

KOORDINOVANÁ FUNKCE OBOU MOZKOVÝCH HEMISFÉR JE PRÍRODNÍ VÝZBROJ PR.O NASE PÍ\ELITÍ. NEPRELIJEME, KDYL DOKO

NALE A TVORIVE NEPOULljEME LIDSKOU INTELIGENCI.

Carl Sagan, Draci z Edenu, 1977
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Dokumenty

Budeme moci menit cloveka?

... 77leorelická biologie dnes sbírá poznatky, které se mohou státi pod
kladem biologie aplikované, totiž organikv ci biotechniky. Nelze ovšem

zapríti, že organiku jako aplikovanou biologii již cástecne máme.

Vizme celou medicínu (lidskou izví/~ecí) a zemedelskou produkci živo

cišnou a rostlinnou. Ale jde jednak o to, že tyto obolY by~yvybudovány

jen jako kusé cástky a více pod nátlakem naléhavých aktuálních potFeb

prakticklích, než jako uzrálé ovoce plne rozvin utého stromu theoretické
ho poznání, a historicky lze u nich vLÍbec težko vésti pFesnou hranici

mezi cistou (a I~emeslnou) empirií a aplikací vedy; a za druhé napl.

zemedelská produkce živocišná a rostlinná jsou idnes ješte dosti vzdá

leny skutecne vedeck), založené techniky. PO/l~ebypraktické bili pFíliš

naléhavé, než aby se bylo dalo cekati na soustavný vJívoj theoretické

biologie. Proto nebylo zde také nikc~v onoho uvedomení o provádení
tvúrcí práce, jakým jest proniknutá celá technika.

Byla zde práce více jen pNležitostná. Vedle toho v medicíne jest težko

mluviti o tvoFení nového, nebot prevahou jde o zpracování starého - ac

v detailech jde skutecne o tvúrcí práci tecl1l1ickou. V rámci a na pod-

Vedy O cloveku v budoucím století

.. Až lidstvo dosáhne ekologického rovnovážného stavu. mozna

koncem 21. století, bude internalizace sociálního vývoje témeF úplná.

V té dobe bude asi biologie na vrcholu a spolecenské vedy budou
rychle dospívat ...

Uvažme výhledy sociologie. Tato veda je dnes ve vývojovém stadiu

popisného phrodopisu. Byly tu POktl~V o výstavbu systému, ale byly

pFedcasné a mnoho neznamenaly, stejne jako podobné poku~V v Pw

chologii. Mnoho z toho, co se dnes vydává za sociologickou teorii, je

ve skutecnosti pncinování nálepek pro jevy a koncepce, na zpusob
prírodopisu. Ana~vzovat procesy je obtížné, protože unikají základní

jednotky. Nebo vúbec neexistují. Syntézy jsou zpravidla jen lopotným

porovnáním nízn.ých množin definic a metafor, pošlých z pera ima

ginalivnejších autorLÍ...

S rozvojem bohatství popisú a pokuslÍ se dostává sociologie blíže

kulturní antropologii, sociální p~vchologii a ekonomice a brzy s nimi
splyne. Tyto discipliny jsou základní po sociologii pozdního typu

a velmi pravdepodobne poskytnou její první jevové zákony. Nekteré

životní kvalitativní zákony už možná existují. jsou mezi nimi oveFe-
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klade nOl'é biologie dostanou se však tyto obOlY do soustavy skutecné
velkorysé organikv. která bude vycházeti od ..života" jako od technik)'

zužitkovatelné hodnoty ...

Co bude moci nová biologie dáti jednou cloveku JilozoJickv?její kau

sální hledisko jiste pFedne sblíží cloveku ducha s hmotou a poznáním
souvislosti organického substrátu s kvalitami intelektuálního a citového

života (na nemž již dnes pracuje nauka o konstituci a o zvpechj se stane
clovek jiste schopnejším pro myšlenkovou dl'llžnost. Organika bude zna

menati však imožnosti pro p/~etvái'eníorganických kvalit. Budou se tyto
možnosti vztahovali jednou i na cloveka? Bude moci clovek p/~etváFeti

smíj typ a tím i své potence, pokud tkvejí v jeho organismu? Tec(y:bude
státi snad eugenika (která náleží též do organikv) pFece jednou pFed

otázkou nového cloveka? Otázka. na níž jest v phtomnosti možná odpo

ued zatím jen subjektiuní, tFebasurcitá známá fakta skýtají jisté pi'edpo

klady pro odpoved objektivní. Ale tím ~)'chom ~Vlijiž tiplne z rámce
dnešního clánku.

Jaroslav Kríženecký v Prítomnosti, 5. cervna 1924

ná konstatování o techto vztazích: vliv nepFátelstuí a stresu na etnic

kou soustFedenost a xenofobii ...; pozitiuní korelace mezi kulturami

(a uvnit/~ kultw) války a bojov.ých sportú, ústící do eliminace hyd

raulického modelu agresívního pudll. ..; pFesné, byt specializouané
modely podpory a phležitosti uunitF profesionálních spolecenství.

a hlaune nejobecnejší ekonomické modely.

Nechod od zcela jeuov.ých sociologicklích teorií k teoriím základ

ním musí vyckat úplného neuronálního v.ýkladu lidského mozku.

Vlastnosti emocí a etických soudú budu vyjasneny tehdy, až se ce(ý

mechanismus podaFí rozložit na papíru na úroveií bunek a znovu

složit. Pak bude možno užít simulací, a~y se dal odhadnout ce~ý roz
sah chouání a jeho homeostatických kontrol. Stres bude hodnocen

podle neurofyziologických poruch a podle casového pníbehu jejich

zmírnování. Myšlení bude preloženo jako zmeny kognitivních
mechanismLÍ regulovaných pFíkonem z emotiuních center. Nová neu

robiologie pohltí prychologii a poskytne trualý soubor provotních prin

cipLi.sociologie.

Edward O. Wilsqn, ze záverecné kapitoly knihy Sociobiologie, nová
syntéza, Belknap, Harvard Univ., 1976.
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Proti

Parodie na prevenci

Nekdy je i pro informované obcany obtížné rozhodnout se, jakým zdravotním návodem se rídit. Abyste se vyhnuli rakovine prsu, je
moudré otehotnet, než vám bude dvacet; abyste se vyhnu li rakovine cípku deložního, je moudré zustat pannou, což ovšem vede k dalším
rizikum. nebot bezdetné ženy mají zvýšený výskyt rakO\'iny tlustého streva a delohy.

G. S. Myers porídil složený portrét osoby s malým rizikem onemocnení vencitých tepen srdce. Byl by to ..... zženštelý mestský zamestna
nec nebo balzamovac zcela prostý fyzické a duševní pohotovosti a bez elánu, bez ambic a souteživého ducha; nikdy se nepokoušel splnit
jakýkoli termín; má malý apetit, žije na ovoci a zelenine ozvláštnené kukuricí a velrybím olejem, nenávidí kourení, odmítá mít rádio, televizor
nebo auto, je vlasatý, lec krehký a neatletický, i když své drobné svaly bez ustání procvicuje. Má nízký príjem, krevní tlak, krevní cukr a cho
lesterol, jakož i kyselinu mocovou, užíval nikotinovou kyselinu, pyridoxin a prodelal dlouhodobou protikoagulacní lécbu hned po své profy
laktické kastraci". Dr. Howard pak popsal osobu, jež má nejlepší šanci nedostat srdecní záchvat, jako "bicyklu užívajícího, nezamestnaného,
hypo-beta-lipoproteinemického, premenopausálního trpaslíka ženského pohlaví, s nízkými krevními Iipidy a s podváhou, jenž by žil v pre

cpaném pokojíku na Kréte pred rokem 1925 a živil se neochucenými obilninami, slunecnicovým olejem a vodou" ..

Tyto fantazie mají ovšem zcela vážný význam upozornit na ideologickou prostotu skoro náboženských tažení ... za zdravotní spásou.

Petr Skrabál1ek a James Mc COl'mick v knize Pošetilosti a om)'~y v medicíne. 1990.

Pro
Vedomí nevedomosti

Pred pouhými dvema stoletími jsme umeli vysvetlit cokoli ... a ted se nám pracná a harmonická struktura sesypala. Prišli jsme o rec. A to je
koneckoncu problém zdravotní. Nebot nebudeme zdravými živocichy, dokud budeme znervóznováni tajemnem svého nitra, ... dokud bude
me onemejí nevyzpytatelností své vlastní mysli. Potrebujeme vedet víc. Vyplývá-li neco z tohoto zdánlive nepresvedcivého století, pak je to
práve toto uvedomení. Objevili jsme, jak se kladou duležité otázky, a ted skutecne moc potrebujeme dostávat nekteré odpovedi; a potreba je
to naléhavá, je to imperativ naší civilizace. Víme už jasne, že se dál nemužeme párat ve vlastním duchu a ve vlastní mysli. protože tam toho

moc není, víme, že se pravdy nedobereme cestou uhadování nebo vyprávení príbeh li pro velké deti. Nemližeme se zastavit tam, kde jsme,
nemližeme setrvat na dnešní úrovni chápání a nemližeme jít zpátky. ezdá se mi, že bychom tu meli na vybranou, vidím jen jednu jedno
smernou cestu dopredu. Potrebujeme vedu, více vedy a více lepší vedy, a to nikoli pro její techniky, ani pro zábavu, dokonce ani pro své
zdraví a dlouhovekost, ale pro nadeji na moudrost, jíž náš zplisob kultury nabýt musí, má-Ii prežít.

Lewis Thomas. 1977

Kresba Jirí Jirásek
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Parkinsonova choroba

Krmí ho jednou rukou
a druhou drží jeho ruku,
nebo ji nechá pouze na jeho spocinout,
na té stále do pesti sevrené.
Když odvrátí hlavu, natahuje se
kolem a vpraví mu príští lžíci
naslepo. On ovšem neprijme další sousto,

dokud úplne nerozžvýkal tohle.
Úkosem, zábleskem oka jí praví.
že tahle kreveta v téhle lžíci

byla to ono. Nebot pokrm je naše poslední
radost na zemi, hned po hlasu a dotyku milovaných 
muž v cele smrti kouše svúj rízek
po malých kouscích a cedí každý hlt
vína ze džbánu mezi zuby.
zítra už mají smLilu, už mu

poslední veceri neutrhnou od huby.
Hladí ho pomalu po hlave. jako by
chtela rozveselit každý jediný vlas
trcící z podnoží v jeho nnutném mozku.

Stojí za ním, klade svou líc na jeho,
líbá jeho povislou tvár a
jeho oci snad prestávají videt
a jenom vydávají svetlo.
Bude snad nebe, až natáhneme brka,

bude príležitost, jak zopakovat

znalost tela o telu? Maso jeho tváre
je tuhé, snad z tech let, kdy umlcoval
pohledem jiné, až ustoupili, ješte tužší
z let, kdy sám byl umlcován a tedy odpadl,

a nejtužší z toho všeho mracení
a jasnení a kricení a snad i
zurivých záchvatú zoufalství.
Jeho tvár zmekne v potutelném
šklebu, jako by nejaké druhé zvíre
pracovalo na lidském úsmevu.

Když si bere kolácek, tiskne jej
mezi palci a podepírá ukazovákem,
aby jej bezpecne uzvedL
Pak ho ona vede na záchod

a spustí mu kalhoty a odstraní
mokrou plenu a pridrží hubici láhve

k jeho starému penisu, až všechno vymocí,
pak mu tam dá novou plenu a vytáhne gate.
Když se vracejí, jde pozpátku pred ním

a dívá se na nej a drží jeho paže,
popotahuje ho, když se zastaví,
chytá na schode dolú, který mu neutkvel,
takže se kácí jako kláda.
Vede svého starého otce do budoucnosti,

tak daleko, jak to vúbec jde, vede jej
zpátky do svého detství. kdy

stávala bosa na špickách jeho bot
a delali tanecní kroky na stejném koberci.

l) nové\'ffítomnostJ

J. ....i

Pozoruji je presne: mohla by ho ucit

posledním krokúm, jaké i já jednou
budu potrebovat. On jen v té chvíli

zajiskrí a zazárí, jako by to byl
jen malý kousek cesty, až pújde
z tohoto ráje do toho príštího.
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OBJEDNACÍ LÍSTEK

Národní trída 11 ID 00 Praha 1
tel/fax (42) ru 266 216•

1) Vaše jnléno a adresa: .

2) Jak jste se dozvedel(a) o casopisu? .

3) Predplácím na dobu (co se nehodí, škrtnete): 6 mesícLI 12 mesícLI

4) Žádám minulá císla: .

•
CENY PREDPLATNÉHO:

V Ceské republice: 120 Kc/6 mesícu, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo

Ve Slovenské republice: 192 sk/6 mesícLI,384 Sk/rok, 32 Sk/minulé císlo

V Evrope (letecky): $9.00 USD/6 mesícLI,$18.00 USD/rok, $1.50 USD/minulé císlo

Ve Spojených státech, Kanade a mimo Evropu (letecky): $12.00 USD/6 mesícLI,
$24.00 USD/rok, 52.00 USD/minulé císlo

Predplatné mimo CR a SR hradte v USD nebo ekvivalentu.

Pokud predplácíte kreditní kartou VISA:

Císio karty: .

Datum expirace: .

Váš podpis: .•
Tento lístek s osobním šekem, eurošekem, money order nebo kopií príkazu
k bankovnímu prevodu zašlete, prosím, na naši adresu uvedenou shora.

Císlo našeho konta je: 20004076/4100, Ceská Banka, Karoliny Svetlé 8, 111 21, Praha 1. Casopis Vám zacne chodit po

prevedení na naše konto.

Dekujeme za Vaši objednávku.




