Návštěva Mons. ThLic. Dominika Duky OP ve Fakultní nemocnici
U příležitosti Dne nemocných ve svátek Panny Marie Lurdské
jsme v pátek 11. února uvítali ve Fakultní nemocnici Mons. ThLic.
Dominika Duku OP, biskupa Královéhradecké diecéze, kterého
doprovázeli generální vikář Mons. Mgr. Josef Socha a P. Mgr. Ivan
Trnka a jáhen Radek Pavlista, kteří vykonávají ve Fakultní nemocnici pastorální službu. V novém pavilonu interních oborů přivítal
vzácnou návštěvu ředitel Fakultní nemocnice doc. MUDr. Leoš
Heger, CSc. Pan biskup pak v doprovodu přednostů 1. a 2. interní
kliniky prof. MUDr. Jana Vojáčka, DrSc., a prof. MUDr. Jaroslava
Malého, CSc., navštívil nemocné na obou klinikách a na jednotce
intenzivní péče na Klinice gerontologické a metabolické.
V odpoledních hodinách pan biskup celebroval mši svatou.
Na závěr udělil požehnání všem nemocným i lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří o nemocné pečují a naplňují tak
Kristova slova: „Cokoliv jste učinili jednomu z mých nepatrných
bratří, mně jste učinili.“

Ředitel Fakultní nemocnice vřelými slovy poděkoval za návštěvu a za přízeň, kterou pan biskup věnuje naší nemocnici
a za zajištění pastorální služby, která je nedílnou součástí komplexní péče o nemocné.
Po mši svaté se pan biskup a členové jeho doprovodu setkali za přítomnosti ředitele Fakultní nemocnice doc. MUDr.
Leoše Hegera, CSc., a děkana Lékařské fakulty UK prof.
MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., se zaměstnanci nemocnice. Přítomní pak vyslechli přednášku paní MUDr. Marie
Opatrné, pastorální asistentky Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze, na téma „Problematika pastorální péče o nemocné“.
Ve své přednášce se paní doktorka zaměřila na výhody a význam zařazení duchovního do terapeutického týmu. Po přednášce, která přítomné velmi zaujala, následovala více než
jeden a půl hodinová diskuse.
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

Z HISTORIE ŠPITÁLŮ V ČECHÁCH

Na fotografii Jana Smita je zachycen barokní objekt někdejšího „vrchnostenského“ chudobince v České Kamenici. Ke zbudování chudobince dal ve své závěti podnět majitel panství Filip Josef Kinský (1700-1749). Jeho bratr František svěřil
v roce 1749 stavbu českokamenickému zednickému mistru Janu Jiřímu Kačínkovi (ten se mj. také podílel spolu se
stavitelem Jakubem Schwarzem z Ústí nad Labem na výstavbě českokamenické poutní kaple Narození Panny Marie
a ambitu, který kapli obklopuje). Vzhled budovy chudobince, dokončené v roce 1752, je do jisté míry ovlivněn i tvorbou
Octavia Broggia (1670-1742), českého stavitele italského původu, působícího ponejvíce v Litoměřicích, ale i v Praze.
V přízemí chudobince bylo dvanáct komůrek, oddělených dva metry vysokými dřevěnými přepážkami, mezi komůrkami
byla široká chodba s kachlovými kamny. Stejně bylo rozčleněno i první patro. V přízemí byly ubytovány ženy, v poschodí přebývali muži. V době epidemie černých neštovic v roce 1778 a později sloužila budova chudobince nějaký
čas jako špitál. Na památku zemřelých – epidemie černých neštovic si jen v České Kamenici vyžádala 600 obětí – byly
na malém prostranství vedle budovy chudobince vsazeny do země čedičové sloupky z Panské skály v nedaleké Práchni.
Do dnešních dnů však z tohoto památníku zůstaly jen nepatrné zbytky (viz foto Marcely Smitové). Za druhé světové války
byli v budově ubytováni polští dělníci nasazení na práci v Rabštejně. Dnes je v objektu umístěna restaurace Starý klub.
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