prof. Zdeòka Dienstbiera, pøedsedy kolegia biologických vìd
ÈSAV. Toto negativní hodnocení a neúspìch operace, která byla
pokusem o záchranu ivota, mìly i negativní dopad na dalí
aktivity v této oblasti. Dalí transplantace se v Èeskoslovensku
uskuteènila a s odstupem nìkolika let.
Z hlediska souèasných znalostí o problematice transplantací
a pøi studiu dostupných dokumentù jsme udiveni, na co ve
bylo myleno a s jakým nasazením se transplantace pod tlakem
okolností pøipravovala. I pøes svùj neúspìch poskytla mnoství
poznatkù a zkueností pro dalí pokraèovatele programu transplantací u nás. Tehdejím aktérùm je dnes o ètyøicet let více,
dìkujeme jim a pøejeme hodnì zdraví a elánu.

a MUDr. Abdulbaset Hafuda. Nefrologickou péèi zajiují lékaøi
nefrologického oddìlení (v souèasné dobì pøi Klinice gerontologické a metabolické FN) pod vedením as. MUDr. Petra Fixy,
CSc. Odbìrovým a transplantaèním koordinátorem je Malgorzata Grofová.
Centrum zajiuje odbìry orgánù a transplantace ledvin pro
celý východoèeský region a Èeskou Lípu, co je zhruba pro
1,2 milionu obyvatel. Jeho specifikou jsou transplantace ledvin pacientùm s anomáliemi moèových cest, které centrum pøebírá z celé èeské republiky. V Hradci Králové bylo provedeno
do 40. výroèí první transplantace celkem 670 transplantací
ledvin a sledováno je 268 pacientù s funkèním tìpem. Centrum pracuje na nìkolika grantech, je zapojeno do mnoha mezinárodních studií, zvlátì na poli imunosuprese a urologické
problematiky transplantací ledvin.
Souèasná transplantaèní medicína zaznamenala od první
transplantace výrazný pokrok a je dnes povaována ze standardní metodu léèby, která je organizována nejen na národní
úrovni, ale je pro ní bìná mezinárodní spolupráce. Stejnì tak,
jako ve vech transplantujících zemích, i centra v ÈR jsou centrálnì organizovaná a úzce spolupracují. Transplantaèní
medicínu vede Èeská transplantaèní spoleènost.

Souèasné Transplantaèní centrum
Souèasné Transplantaèní centrum pracuje pøi Urologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové a je koncipováno jako
mezioborové centrum. Vedoucím lékaøem Transplantaèního
centra je as. MUDr. Pavel Navrátil, CSc., ml.
Transplantujícími lékaøi jsou dále prim. MUDr. Ivo Novák

Mons. Josef Socha ve Fakultní nemocnici

slubu ji pøed lety v dobì totality konal tajnì P. Jiøí koda,
zamìstnaný v nemocnici jako sanitáø. Svou èinností P. koda
dokázal a dokazuje, e opravdové hodnoty nejsou majetek, kariéra a poitky a e pøi hovorech s nemocnými jde
o vztahy oboustrannì obohacující, abychom pouili slov
P. kody proslovených na jiném místì. Øeditel docent Heger
dále uvedl, e pøi výstavbì nového interního pavilonu je pamatováno také na zøízení kaple (pøipomeòme si, e pøání zøídit
v nemocnici kapli projevil pøi loòské návtìvì biskup Mons.
Dominik Duka, OP, take jeho pøání tím bude splnìno). Mons.
Socha vyjádøil potìení, e kaple bude pro nemocné oázou klidu
pro modlitbu nebo jen pro klidné zamýlení a rozjímání.
Uvedl, e kaple dnes najdeme i na velkých letitích a jsou
místem, kam se uchylují vìøící vech vyznání, aby zde v klidu
strávili dobu èekání na dalí spoj.
Námìstek øeditele FN dr. Josef idù pak seznámil pøítomné
s plánovanou výstavbou interního pavilonu, ve kterém bude
na dùstojném místì kaple umístìna. Výstavba pavilonu byla
v závìru roku 2001 schválena Ministerstvem zdravotnictví ÈR
a v souèasné dobì ji probíhají první stavební práce.
Následovala ivá debata, která se týkala celé øady otázek.
Diskutována byla úloha knìze v nemocnici, který nachází své
uplatnìní tam, kde lékaø splnil svùj odborný úkol a je vázán
dalími povinnostmi. Posláním knìze je být nablízku lidem
v tísni, dodávat jim nadìji, nacházet odpovìdi na otázky, které
nemocného tíí, a vnáet klid a pokoj do jeho due. Rozhovor
se stoèil i na psychické zatíení, které pøedstavuje práce lékaøe.
Profesor Voboøil v závìru odpovìdi na tuto otázku vyjádøil øediteli nemocnice dík za to, e na jeho pøání získal pro práci
na Chirurgické klinice øádové sestry Spoloènosti Dcér
kresanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Vyslovil se pochvalnì
o jejich odborné úrovni a o dobrém vztahu, který vznikl mezi
nimi a civilními zdravotními sestrami.
Po dvou hodinách se úèastníci setkání rozcházeli s pocitem,
e bylo nejen uiteèné, ale i milé, e vedlo ke sblíení pøítomných a odrazí se i v komplexnìjí péèi o nemocné.

Pøi pøíleitosti Svìtového dne nemocných navtívil v pondìlí
dne 11. února Fakultní nemocnici Mons. Josef Socha, biskupský vikáø královéhradecké diecéze. Poté, co se setkal s nemocnými a zamìstnanci Chirurgické kliniky, celebroval mi svatou v posluchárnì Neurochirurgické kliniky. Pøed zaèátkem
obøadu oslovil pøítomné, mezi nimi byl i øeditel nemocnice
doc. MUDr. Leo Heger, CSc. V kázání se zamýlel nad
významem Svìtového dne nemocných, nad hlubím smyslem
jejich utrpení a nad køesanskou odpovìdí na lidské utrpení,
je jakoby kadým dnem narùstalo v neposlední øadì skrze
katastrofy zpùsobené èlovìkem a ukvapeným rozhodnutím jedincù a spoleènosti (z poselství papee Jana Pavla II. ke Svìtovému dni nemocných 11. února 2002).
Svìtový den nemocných, pøipadající na 11. únor, den památky
Panny Marie Lurdské, se letos slavil po desáté, u nás po druhé.
Pøipomeòme, e pøi první oslavì u nás navtívil Fakultní nemocnici Mons. ThLic. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký. Ten se v dobì letoního Svìtového dne nemocných
zúèastnil v Houstonu v USA konference Cesta ivota ve svìtle víry.
Mons. Socha po skonèení obøadu zavzpomínal, e je to
po tøetí, co slouí mi svatou v královéhradecké Fakultní nemocnici. Dvakráte to bylo tajnì za hluboké totality s rizikem
závaných následkù pøi vyzrazení. Projevil radost nad tím, e
dnes se tak dìje veøejnì a nemocní mají monost úèastnit se
me svaté dennì.
V podveèer se Mons. Socha seel s vedením nemocnice, lékaøi
a sestrami. Vzácnou návtìvu a èleny doprovodu, který tvoøili
P. Josef Suchár, biskupský vikáø pro diakonii, P. Jiøí koda,
P. Jaroslav Furtan a jáhen Radek Pavlista, kteøí v souèasné dobì
konají v nemocnici pastoraèní slubu, pøivítal øeditel nemocnice, který pak pøedstavil své spolupracovníky - vedoucí
sekretariátu øeditele Ing. Evu Kvapilovou, hlavní sestru nemocnice Bc. Hanu Ulrychovou a RNDr. Josefa idù, CSc., technicko-provozního námìstka øeditele FN. Podìkoval Mons.
Sochovi za jeho návtìvu a za zajitìní pastoraèní sluby
v nemocnici. V této souvislosti se zmínil o tom, e pastoraèní

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
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