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KRONIKA PRAKTICKEJ GYNEKOLÓGIE

Po oslobodení a prehlásení samostatnosti Èesko-Slovenskej
republiky roku 1918 sa v Prahe stretli chirurgovia a gynekoló-
govia a rozhodli sa zalo�i� jednotnú lekársku spoloènos�. Na
schôdzi v decembri 1919 s nad�ením prijali my�lienku uspo-
riada� spoloèný snem a súèasne zaèa� vydáva� èasopis, ktorý
by sledoval rozvoj vedy a v ktorom by sa uverejòovali práce
z oboch odborov. Prvé èíslo èasopisu vy�lo r. 1920 pod ná-
zvom �Rozhledy v chirurgii a gynekologii�. Do redakènej rady
boli zvolení chirurgovia prof. O. Kukula a prim. V. Michal, za
gynekológiu prof. V. Pi�ha a prim. B. Niederle. Vydali spoloè-
né prehlásenie, v ktorom vyjadrili vz�ah k star�iemu �Èasopi-
su lékaøù èeských�, ktorý bol zalo�ený v dobách J.E. Purkyòu,
takto �...my lneme dál k vám jako kolébce èeského lékaøství,
ale v dùsledku pøirozeného rozvoje vìdy nebylo ji� dostatek
pùdy pro obì rozsáhlá odvìtví�.

Na výborovej schôdzi ustanovili, �e èlánky budú predbe�-
ne uverejòované v èe�tine, lebo nebola mo�nos� dba� na správ-
nos� spisovnej slovenèiny. V praxi sa to v�ak nedodr�iavalo.
Prof. Michal �eliga a MUDr. Svetozár �tefánik s úspechom
písali vo svojej materèine. Uvedené výhrady neboli prehna-
né, preto�e v Uhorsku bolo len málo slovenských lekárov,
väè�ina odborníkov boli Maïari a �idia, ktorí hovorili po
maïarsky a nemecky.

Skoro dve desa�roèia �ili chirurgovia a gynekológovia
v spoloènej formálnej symbióze. Niekedy v harmonickej
spolupráci a inokedy zas viacmenej v nepriate¾ských vz�a-
hoch � naladení proti sebe. Dlhoroènú snahu po osamostat-
není gynekológie, dlhoroènú tú�bu po autonómii hatili naj-
mä chirurgovia. Vnútorné napätie medzi týmito dvoma zlo�-
kami bolo mo�né prirovna� k partnerstvu �man�elstvo z ro-
zumu�. Rozdielne záujmy (cystoskopia) a rozdielne lekárske
poslanie boli vyrie�ené na valnom zhroma�dení 27. novem-
bra 1936, kedy sa kon�tituovala samostatná gynekologická
sekcia.

I. zjazd Èesko-Slovenskej chirurgicko-gynekologicko-pô-
rodníckej spoloènosti bol v dòoch 2.-4. apríla 1921 v Prahe
na I. chirurgickej klinike UK. Predseda prof. O. Kukula prvý
deò zjazdu v podveèer v Gregorovej sále Obecného domu
na priate¾skej schôdzi rozdal legitimácie a vytlaèený prog-
ram zjazdu. Druhý deò otvoril predseda prof. O. Kukula val-
né zhroma�denie. Z hostí predniesol zdravicu prof. J. Hlava
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� predseda Spolku lékaøù èeských. Potom prof. Syllaba za
Internú kliniku UK a prof. Heveroch ako predseda Purkyòo-
vej spoloènosti pre �túdium du�e a nervstva.

Pri otvorení prejavil prof. O. Kukula obavy, �e táto mladá
spoloènos� mô�e na niekoho urobi� sk¾uèujúci dojem, lebo
prebieha bez okázalostí, bez zástupcov vlády a lekárskych
korporácií. K tomu sa pridali aj organizaèné problémy s uby-
tovaním, �a�kosti a komplikácie pri cestovaní ruských kole-
gov a neurovnané vz�ahy na�ich predstavite¾ov s Po¾skom.

Program predná�ok bol pestrý ako v kaleidoskope. Bol
zlo�ený z predná�ok pracovísk èeskej a bratislavskej univer-
zity, ale aj z rôznych okresných nemocníc celej republiky. Na
záver zjazdu predseda povedal: �Nemohu potlaèit svoji hr-
dost, �e jsem v èele tak seriosní korporace a nemohu také
potlaèit pøesvìdèení, �e za tìchto suspícií je zdar sjezdu v pl-
né míøe zaji�tìn. A dovoltì� mi pøeèíst návrh telegramu, který
po�leme prezidentu T.G. Masarykovi: Èsl. spoleènost chirur-
gicko-gynekologická vzpomíná nehynoucích zásluh, kterými
jste získal osvobození vlasti, o volný vývoj èeské lékaøské vìdy.
Uji��ujíc vás o neutuchající oddanosti, projevujíc vám svùj
nad�ený hold, pøejem vám na slunném jihu dokonalého a stá-
lého zdraví� (dlhotrvajúci potlesk). Nakoniec prof. O. Kuku-
la prehlásil, �e dokladom serióznej práce je spokojnos� úèast-
níkov a vyslovil presvedèenie, �e rovnako úprimný záujem
bude venovaný aj nasledujúcim zjazdom a èinnosti Spoloè-
nosti. Le congress est mort � vive le congress!

Prof. Müller pozdravil zjazd týmito slovami: �Není jinak
mo�no ne� vysloviti plné uznání výboru sjezdu za snahu o usku-
teènìní sjezdu za tak krátký èas. Vìdecká úroveò sjezdu ukáza-
la, �e snaha ta byla korunovaná plným zdarem a �e ani válka
nedovedla ohromiti na�e vìdecké snahy. Pro krátký èas jedná-
ní nebylo mo�no probrat v�echna themata obsa�nì a �iroce,
jak zasluhovala, mnohá bylo nutno zkrátit a omezit, od mnohé
plodné diskuse ustoupit. Doufám, �e trvání sjezdu bude budo-
ucnì prodlou�eno, ji� z té pøíèiny, �e mù�eme tì�it z náv�tìvy
kolegù z ciziny aspoò slovanské. Snad se sejdeme po roce nebo
po dvou letech opìt na pùde slovenské v èeskoslovenské Brati-
slavì a tu ubezpeèuji, �e se vynasna�íme stejnì mile Vás pøiví-
tat a stejnì pracovat pro blaho a zdar sjezdu�.

Zjazd menom slovenských gynekológov pozdravil primár
J. Uram: �Vá�ení kolegovia! Dr�ím si vïaènú povinnos�
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v mene slovenských kolegov Vám vyslovi� srdeènú vïaku za
Va�e milé prijatie, za vzácnu pozornos� a za prejav bratskej
lásky, ktorú ste nám preukázali, medzi iným aj tým, �e do
radu èestných predsedov zjazdu zvolili ste v osobe mojej i ko-
legu Slováka. Musím uzna�, �e slovenskí lekári poznávajú
èeské lekárske kruhy a ich vedeckú èinnos� vskutku len od
doby prevratu.

Slovenská �tudujúca mláde� � vstúpiv�ia po roku 1895 na
univerzitu, na�la cestu do Prahy zatarasenú nepremo�ite¾ný-
mi preká�kami a maïarské vládne a lekárske kruhy sa v ka�-
dom oh¾ade postarali, aby ka�dý styk slovenských lekárov
s Prahou bol raz nav�dy pretrhnutý a znemo�nený. Kto by sa
bol opová�il èo i len jeden semester strávi� na èeskej univer-
zite, ten bol pova�ovaný za zradcu a v ïal�ích jeho �túdiách
mu boli robené tie najpríkrej�ie �a�kosti. My sme sa na Vá�
kultúrny �ivot dívali aj na pokrok èeskej lekárskej vedy len
akoby malou �trbinkou ukradomky a umele sme boli udr�o-
vaní v tom �nanicovatom domnení, �e èeská lekárska veda
stojí na nevýznamnej úrovni�.

V 2. roèníku Rozhledov sa doèítame, �e dòa 11.12.1923
zomrel prof. V. Pi�ha a na jeho miesto bol zvolený prof. Jan
Jerie. Tie� sa tam pí�e, �e zjazd prebiehal v zhone a chvate.
Nabudúce sa síce chirurgické a gynekologické témy budú
predná�a� spoloène � diskusia v�ak bude prebieha� oddelene,
aby prebiehala v pokoji.

II. zjazd Èesko-Slovenskej chirurgicko-gynekologickej
spoloènosti bol roku 1924 v Prahe a predsedal mu prof.
Kukula. Na zaèiatku zjazdu predseda uviedol, �e pre von-
kaj�ie dôvody nebolo umo�nené pozva� zástupcov slovan-
ských národov. Na programe boli výhradne vedecké pred-
ná�ky z kliniky a praxe. Úèastníci zjazdu prijali návrh, aby
sa zjazdy organizovali ka�dý rok a to striedavo v Prahe,
Brne a Bratislave.

III. zjazd Èesko-Slovenskej chirurgicko-gynekologickej
spoloènosti bol roku 1925 v Brne a predsedal mu prof. Ru-
be�ka. Zúèastnilo sa ho 42 èlenov z celkového poètu 140
èlenov Spoloènosti. Valné zhroma�denie bolo v Besednom
dome. Za èestného predsedu bol navrhnutý prof. Müller
z Bratislavy. V hlavnom bode sa rokovalo o slabej úèasti
èlenov a o malom záujme o osud Spoloènosti aj v �ir�ích
lekárskych kruhoch.

Od roku 1926 sa zjazdy síce poriadali, ale nebol o ne dos-
tatoèný záujem. Namiesto nich sa roz�írilo organizovanie tzv.
demon�traèných alebo vedeckých schôdzí. Prvá takáto schô-
dza bola 19. mája 1926 a predsedal jej prof. Jerie.

Obdobie od roku 1925 do roku 1930 charakterizoval po-
kles èinnosti. Spolupráca chirurgov a gynekológov nebola
dobrá, spolková èinnos� upadala, nemo�no sa preto èudova�,
�e od roku 1929 sa stále výraznej�ie prejavovali tendencie po
osamostatnení. Napriek tomu bolo aj v tomto období prezen-
tovaných viac hodnotných odborných prác, ktoré mali ve¾ký
význam pre vzdelávanie lekárov. Od zalo�enia Spoloènosti
uverejnili napr. prof. Jerie 38 prác, Ostrèil 18, Müller 14, Grus

19, �eliga 9 a Trapl 5 vedeckých prác. Z èlenov predsedníc-
tva v tomto období mo�no pripomenú� doc. Franti�ka Horál-
ka, dlhoroèného tajomníka Spoloènosti.

Na mimoriadnom valnom zhroma�dení Gynekologickej
sekcie 13. decembra 1931 prof. Jerie oznámil, �e za èestných
èlenov Spoloènosti boli navrhnutí prof. A. Couvelaire (Parí�),
prof. F. Durst (Záhreb) a prof. Redlich (Belehrad). Predseda
Spoloènosti prof. Jerie bol zvolený za èestného èlena Sociéte
d�Obstetrique et de Gynecologie de Paris.

Prvý zjazd Gynekologicko-pôrodníckej sekcie, ktorá pr-
výkrát vystupovala ako samostatná, bol roku 1935. Za èes-
tného predsedu bol navrhnutý prof. dr. Fraòo Durst, zjazdu
predsedal prof. Július Petøivalský z Chirurgickej kliniky Ma-
sarykovej Univerzity v Brne, ktorý otvoril zjazd krásnym
príhovorom. Rozlúèil sa v òom s Gynekologickou sekciou
takto: �Jak hluboký význam má nynìj�í kongres znak kulturní
vyspìlosti, ukazuje nejen hojná úèast odborníkù, ale i pøí-
tomnost zástupcù vysokých státních úøadù a hostù z Juhoslá-
vie (pøedtucha války). Na�e spoleènost je �ivým organismem,
podléhá �ivotu a smrti, není je�tì stará a ji� její budovatelé
jsou dávno na onom svìtì ozáøeni slávou nesmrtelnosti. Je
tomu u� dávno co ode�li na�i skvìlí uèitelé prof. Maydel, Pav-
lík a také jejich nástupci Pi�ha a Rube�ka. Jejich duch nadá-
le prodlévá nad ústavy, v nich� budili v nás lásku jak k chi-
rurgii, tak i ke gynekologii a porodnictví. Duch podle ka�dé
víry pøe�ívá èlovìka, ale Shakespeare praví v Hamletovi, �e
jest nadìje, �e památka velkého mu�e pøetrvá jeho �ivot as-
poò o pùl roku, kde�to duch doby zaniká s ní s podivuhod-
nou dochvilností�. Povstaním vzdali úèastníci zomretým poctu
a prejavili, �e na�a pamä� nie je taká krátka, ani tak málo vïaè-
ná, ako tomu bývalo za èias Shakespeara.

Prof. Petøivalský, prednosta Chirurgickej kliniky v Brne,
sa v�dy priate¾sky prejavoval ku gynekológom. Mnohí z mlad-
�ích gynekológov, ktorí u neho pracovali, mô�u by� vïaèní
za to, �e ich nauèil �dr�a� skalpel v ruke�.

V odpovedi prof. Petøivalskému prof. Jerie vyhlásil:
�Samostatná existence gynekologické spoleènosti je opráv-
nìná�. Ïalej referoval o príprave zjazdu V�eslovanskej gy-
nekologicko-pôrodníckej spoloènosti. Jej prezídium tvorili
prof. Jerie (predseda), Gruss (generálny sekretár), Pazourek
(pokladník), Stomatov (Bulharsko), Bogdanoviè a Durst (Ju-
hoslávia), Czyzewicz (vyznamenaný rytierskym a komandier-
skym krí�om, Po¾sko), Ostrèil (ÈSR). Rusi neprejavili �iadnu
iniciatívu. Ako èestní èlenovia na prebiehajúcom zjazde boli
prof. Czyzewicz (War�ava), prof. Bogdanoviè (Belehrad), kto-
rý pozdravil zjazd slovami �Kongres u zlatoj Prahy�. Potom
prof. Fraòo Durst (Zagreb) predniesol príhovor v chorvátèi-
ne: �Neka mi bude dozvoljeno zavr�it sa iskrenom �eljom:
Èekoslovaèka gynekologie vivat, crescat et floreat!�

Ustanovujúce valné zhroma�denie Èesko-Slovenskej gy-
nekologicko-pôrodníckej spoloènosti v Prahe bolo 27. novem-
bra 1936 za úèasti 34 èlenov. Predseda prof. Josef Jerie pre-
hlásil: Dne�ní den v historii vývoje na�í spoleènosti je nad



92

jiné památným, nebo� znamená prohlá�ení na�í úplné samo-
statnosti. Neodvislost a samostatnost jsou zárukou svobod-
ného rozvoje. Cesta nebyla krátká, ani snadná. Od doby, kdy
jsme si zaèali uvìdomovat svoji nesvobodu uplynulo nece-
lých 7 let. Na sjezdu v dnech 28.-30.9.1923 ukázala se potøe-
ba konati schùze obou sekcí oddìlenì. Dùsledek toho byl, �e
hlavní pouto, které mìlo dr�et chirurgy a gynekology pohro-
madì, se uvolnilo. Po dal�ích tøech letech gynekologická sek-
ce se omezovala na èinnost sjezdovou a na úèast vydávání
èasopisu. Roz�íøila poøádání tzv. demonstraèních schùzí. Dù-
vod pro poøádání tìchto schùzí shledávám v tom, �e pro zalo-
�ení rùzných odborných spoleèností byl správný, ponìvaè
schùze nelze zatì�ovati mno�stvím speciálních pøedná�ek. Za
uplynulých deset let bylo tìchto schùzí 54. Opíraje se o souh-
las 49 èlenù, pøedlo�il jsem návrh na osamostatnìní valné
hromadì spoleènosti dne 14.12.1929. Mìla to být úplná pøe-
mìna obou sekcí na dvì samostatné spoleènosti. Návrh nara-
zil na tuhý odpor chirurgù a� na prof. Kostlivého, Petøival-
ského a Zahranického. Pro vzru�enou náladu se odebraly obì
sekce do oddìlených místností, kdy� pak opìt byla zahájena
schùze, byl oznámen jednomyslný souhlas s mým návrhem.
V první øadì pro návrh se horlivì vyjádøil senior na�í sekce
prof. Rube�ka. Jirásek (chirurg) vstal a øekl � respektujíce
vùli gynekologù budeme jejich odchodu pøihlí�et s pøátelský-
mi pocity, ale nejsme pøesvìdèeni o prospì�nosti�.

Uznesenie výboru chirurgickej sekcie a odklad jej valné-
ho zhroma�denia prinútili gynekológov, aby prevzali iniciatí-
vu a tak pri�lo k tomu, �e valné zhroma�denie 22. februára
1936 schválilo dobrovo¾ný rozchod. A tak gynekológovia
dospeli k tomu, kde chceli by� u� roku 1929. Pri vo¾be pred-
sedníctva sa zoh¾adnila skutoènos�, �e budúci zjazd sa pri-
pravoval do Brna, a tak bol zvolený za predsedu prof. Müller,
za miestopredsedu Ostrèil, za tajomníka Gruss a pokladníka
Pazourek.

Odstupujúcemu predsedovi prof. J. Jeriemu poïakoval za
prácu Ostrèil a nazval ho zakladate¾om na�ej Spoloènosti.

V ïal�om struène uvedieme preh¾ad významných osob-
ností èesko-slovenskej gynekológie a pôrodníctva, ktorí v ur-
èitých etapách stáli v èele a viedli ná� vedný odbor:

I. etapa. Èesko-Slovenská spoleènost chirurgická a gyne-
kologická (vznik december 1919)

Od r. 1919 � predseda (chirurg) prof. Kukula
 podpredseda (gynekológ) prof. Pi�ha

Od 2.4.1921 � predseda prof. Kukula
 podpredseda prof. Pi�ha

Od 15.5.1925 � predseda prof. Rube�ka
Od 4.6.1927 � predseda (chirurg) prof. Jirásek

 podpredseda (gynekológ) prof. Jerie

II. etapa. Sekce gynekologicko-porodnická Èesko-Sloven-
ské spoleènosti chirurgické a gynekologické

Od 27.2.1931 � predseda prof. Jerie, tajomník doc. Gruss

Od 9.2.1935 � predseda prof. Jerie, tajomník doc. Gruss

III. etapa. Èesko-Slovenská spoleènost gynekologická a po-
rodnická

Od 27.11.1936 � predseda prof. Müller, tajomník prof.
Gruss

Od 25.3.1938 � predseda prof. Ostrèil, I. podpredseda prof.
Zikmund, II. podpredseda prof. Trapl, tajomník doc. Luká�

Od 2.6.1939 � predseda prof. Ostrèil, I. podpredseda prof.
Zikmund, II. podpredseda prof. Trapl, tajomník doc. Luká�

Od 5.4.1940 � predseda prof. Zikmund, I. podpredseda
prof.  Trapl, II. podpredseda dr. Øíha, tajomník doc. Luká�

Od 23.3.1945 � predseda prof. Gruss, I. podpredseda prof.
Trapl, II. podpredseda doc. Øíha, tajomník doc. Luká�

Od 29.3.1946 � predseda prof. Trapl, I. podpredseda prof.
�tefánik, II. podpredseda doc. Øíha, tajomník dr. Polá�ek,
pokladník dr. Kotásek

Od 21.3.1947 � predseda prof. Trapl, I. podpredseda prof.
�tefánik, II. podpredseda doc. Øíha, III. podpredseda dr.
Tùma, tajomník dr. Polá�ek, pokladník dr. Kotásek

Od 16.4.1948 � predseda prof. Trapl, I. podpredseda prof.
Luká�, II. podpredseda prof. Klaus, III. podpredseda prof.
�tefánik, tajomník dr. Valenta

IV. etapa. Èesko-Slovenská spoleènost gynekologická a po-
rodnická, sekcia Èsl. lékaøské spoleènosti J.E. Purkynì

Od 29.4.1949 � predseda prof. Trapl, I. podpredseda prof.
Luká�, II. podpredseda prof. Klaus, III. podpredseda prof.
�tefánik, tajomník prim. dr. Pros

Od 14.4.1950 � predseda prof. Trapl, I. podpredseda prof.
Luká�, II. podpredseda prof. Klaus, III. podpredseda prof.
�tefánik, tajomník prim. dr. Pros

Od 26.3.1951 � predseda prof. Luká�, I. podpredseda prof.
�tefánik, II. podpredseda prof. Havlásek, III. podpredseda
prof.  Klaus, tajomník prim. dr. Pros

Od 26.3.1954 � predseda prof. Mikolá�, I. podpredseda
prof.  �tefánik, II. podpredseda prof. Luká�, III. podpredseda
prof.  Havlásek, tajomník dr. �aloudek

Od 11.2.1955 � predseda prim. dr. Jerie, I. podpredseda prof.
Schwarz, II. podpredseda prof. Havlásek, tajomník dr. �aloudek

Od 8.3.1957 � predseda prim. dr. Jerie, I. podpredseda prof.
�tefánik, II. podpredseda prof. Mar�álek, tajomník dr. �alou-
dek

Od 16.6.1959 � predseda prof. Klaus, I. podpredseda prof.
�tefánik, II. podpredseda prof. Havlásek, tajomník dr. �aloudek

Od 20.4.1961 � predseda prof. Kotásek, I. podpredseda
prof.  Dlho�, II. podpredseda prof. Klaus, tajomník dr. �alo-
udek

Od 19.4.1963 � predseda prof. Kotásek, I. podpredseda
prof. Dlho�, II. podpredseda prof. Klaus, tajomník dr. �alou-
dek

Od 8.3.1967 � predseda prof. Kotásek, I. podpredseda prof.
Dlho�, II. podpredseda doc. Gazárek, tajomník doc. Veselý
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Slovenská odboèka Èsl. spoleènosti gynekologické a po-
rodnické

Od roku 1947 � predseda prof. �tefánik, podpredseda prof.
Schwarz, tajomník dr. Klaèanský, pokladník doc. Kadleèík

Od roku 1955 � predseda prof. �tefánik, tajomník dr. Bár-
do�

Od roku 1957 � predseda prof. �tefánik, tajomník dr. Hra�-
ko

Od roku 1959 � predseda prof. �tefánik, tajomník dr. Bár-
do�

Od roku 1961 � predseda doc. Dlho�, I. podpredseda doc.
Poradovský, II. podpredseda doc. Hudcoviè, tajomník dr.
Bárdo�

Od roku 1963 � predseda prof. Dlho�, I. podpredseda doc.
Poradovský, II. podpredseda doc. Hudcoviè, tajomník dr.
Bárdo�

Od roku 1967 � predseda prof. Dlho�, I. podpredseda prof.
Hudcoviè, II. podpredseda doc. Poradovský, tajomník doc.
Bárdo�

V. etapa.

Èsl. lékaøská spoleènost J.E. Purkynì � Èsl. spoleènost
gynekologická a porodnická

Èeská lékaøská spoleènost � Spoleènost gynekologická
a porodnická

Slovenská lekárska spoloènos� � Gynekologicko-pôrodníc-
ka spoloènos�

Od 9.3.1969 � ÈGPS � predseda prof. Kotásek, I. pod-
predseda prof.  Gazárek, II. podpredseda prof. Vácha, tajom-
ník doc. Veselý

Od 30.1.1969 � SGPS � predseda prof. Dlho�, I. podpred-
seda prof.  Poradovský, II. podpredseda prof. Hudcoviè, ve-
decký sekretár  doc. Valent

Od 19.3.1973 � ÈGPS � predseda prof. Kotásek, I. pod-
predseda prof.  Gazárek, II. podpredseda prof. Vácha, tajom-
ník doc. Veselý Od 16.5.1973 � SGPS � predseda prof. Po-
n�uch, I. podpredseda prof.  Poradovský, II. podpredseda prof.
Hudcoviè, vedecký sekretár doc. Valent

Od 16.3.1977 � ÈGPS � predseda prof. Kotásek, I. pod-
predseda prof.  Gazárek, II. podpredseda prof. Trnka, tajom-
ník doc. Veselý

Od 17.2.1977 � SGPS � predseda prof. Pon�uch, I. pod-
predseda prof.  Poradovský, II. podpredseda prof. Brucháè,
vedecký sekretár doc. Valent

Od 12.11.1981 � ÈGPS � predseda akad. Kotásek, I. pod-
predseda prof.  Gazárek, II. podpredseda prof. Trnka, tajom-
ník doc. Bøe��ák

Od 11.11.1981 � SGPS � predseda prof. Pon�uch, I. pod-
predseda prof.  Poradovský, II. podpredseda prof. Brucháè,
vedecký sekretár doc. Valent

Od 2.10.1986 � ÈGPS � predseda prof. Mackù, I. pod-
predseda prof.  Gazárek, tajomník doc. Bøe��ák

Od 17.10.1986 � SGPS � predseda prof. Brucháè, I. pod-
predseda prof.  Pon�uch, vedecký sekretár doc. Valent

(Dòa 11. apríla 1988 zomrel prof. Brucháè a funkciu pred-
sedu SGPS prevzal prof. A. Pon�uch, CSc., dòa 17. augusta
1989 zomrel prof. Pon�uch a funkciu predsedu SGPS prevzal
prof. M. Valent, DrSc., vedecký sekretár sa stal doc. Bazov-
ský.)

Od 6.4.1990 � ÈGPS � predseda prof. Pilka, podpredseda
doc.  Zikmund, vedecký sekretár dr. Èepický, od 17.4.1991
doc. Unzeitig

Od 5.6.1990 � SGPS � predseda prof. Bárdo�, podpredse-
da doc.  �tencl, vedecký sekretár prof. Valent

(Dòa 2. marca 1992 zomrel prof. Bárdo� a funkciu pred-
sedu SGPS prevzal doc. J. �tencl, CSc.)

VI. etapa. Vznik samostatnej Èeskej a Slovenskej repub-
liky (1.1.1993)

Od 24.5.1993 � ÈGPS � predseda doc. Unzeitig, podpred-
seda prof.  Zwinger, vedecký sekretár doc. Hoøej�í

Od 9.6.1994 � SGPS � predseda doc. �tencl, I. podpredse-
da prof.  Paèin, II. podpredseda doc. Lukaèin, vedecký sekre-
tár prof.  Valent

Od 20.3.1997 � ÈGPS � predseda prof. Hoøej�í, podpred-
sedkyòa dr.  Hlaváèková, vedecký sekretár doc. To�ner, od
17.4.1998 doc.  Calda.

Vo¾by výboru SGPS budú v roku 1998.
V rokoch 1969 a� 1993 sa vo vedení federálneho výboru

Èesko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti
striedali v dvojroèných intervaloch predsedovia národných
Spoloèností. Prvý zjazd È-SGPS bol vo februári 1977 v Bra-
tislave a posledný VI. zjazd È-SGPS bol v júni 1993 v Brne.

Spracovali Oldøich �ípek a Michal Valent
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KRONIKA PRAKTICKEJ GYNEKOLÓGIE

Nedo�ité 75. narodeniny profesora MUDr. Du�ana Brucháèa, CSc.

30. mája 1998 si pripomíname nedo�ité 75. narodeniny
profesora MUDr. Du�ana Brucháèa, CSc. Na�e rady neèaka-
ne opustil 11. apríla 1988. Jeho odchod nás prekvapil a za-
rmútil.

Prof. Brucháè bol prednostom II. gynekologicko-pôrod-
níckej kliniky LFUK v Bratislave na �ulekovej ulici. Mnoho

rokov bol hlavným odborníkom starostlivosti o �eny na Slo-
vensku. Patril medzi významných �enských lekárov na Slo-
vensku. Bol aktívnym èlenom, podpredsedom a predsedom
Gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti SLS, bol prodeka-
nom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Èes� jeho pamiatke.
Redakcia

Blaho�eláme profesorovi Milanovi R. Heinzlovi, MD, PhDr.

Profesor Milan R. Heinzl, M.D., Ph.D., ná� spolupracov-
ník, sa dòa 2. februára 1998 zdravý a plný �ivotného opti-
mizmu do�il 70 narodenín. Rodák z Bratislavy �ije v Palo
Alto (Kalifornia).

Srdeène mu blaho�eláme a do budúcnosti mu prajeme
dobré zdravie a ïal�ie úspechy a ve¾a pracovného elánu. Te-
�íme sa na ïal�iu spoluprácu a prajeme mu, aby èastej�ie na-
v�ívil svoje obdivované rodné mesto.

Redakcia

Blaho�elanie prof. MUDr. Jitke Kobilkovej, DrSc.

Dòa 13. júla 1998 sa do�íva významného �ivotného jubi-
lea prof. MUDr. Jitka Kobilková, DrSc., ktorá sa narodila roku
1928. Bola prednostkou II. gynekologicko-pôrodníckej kli-
niky LF UK v Prahe. Je známou a uznávanou odborníèkou
v cytológii, èlenkou medzinárodných cytologických spoloè-
ností a organizácií. Dlhé roky spolupracuje s cytológmi na

Slovensku a má zásluhy na organizovaní cytologických pod-
ujatí aj v Bratislave. POznáme ju aj ako autorku viacerých
odborných prác v na�om èasopise.

Prajeme jej dobré zdravie, ve¾a pracovného elánu a ïal�ie
úspechy vo výchove a do�kolovaní cytológov na Slovensku
a ïakujeme jej za spoluprácu.

Redakcia

Zomrel primár MUDr. Eugen Kraus

Dòa 22.3.1998, nieko¾ko dní pred do�itím svojich 76. na-
rodenín, nás nav�dy opustil vzácny èlovek, vynikajúci od-
borník, dlhoroèný prednosta Gynekologicko-pôrodného Od-
delenia NsP v �iline, prim. MUDr. Eugen Kraus.

Narodil sa 26.3.1922 v Mukaèeve, kde pre�il svoju mla-
dos� a kde aj maturoval. Ako mnohých iných �idovských oby-
vate¾ov Horthyovského Maïarska aj jeho postihol krutý osud
rasovej nenávisti. Hneï po maturite bol s celou rodinou od-
vleèený do koncentraèného tábora, kde zahynuli v�etci jeho
príbuzní. Jemu jedinému sa podarilo z tábora ujs� a zachrá-
ni� si �ivot. Po skonèení vojny vy�tudoval medicínu na Karlo-
vej univerzite v Prahe. R. 1951 nieko¾ko mesiacov pracoval
ako lekár v nemocnici v Èeských Budejoviciach. R. 1952
nastúpil du funkcie sekundárneho lekára na Gynekologicko-
pôrodnícke oddelenie NsP v �iline, kde sa stal roku 1960
primárom a tu strávil celú aktívnu èas� svojho �ivota. Osved-

èil sa ako mimoriadne pracovitý, svedomitý, odborne vzde-
laný a pokrokový lekár. Po odchode do dôchodku r. 1982 e�te
10 rokov pôsobil ako závodný gynekológ. R. 1992 odi�iel na
zaslú�ený odpoèinok.

Primár MUDr. Eugen Kraus v�etku svoju prácu venoval zdra-
viu slovenských �ien a ich detí. Vychoval desiatky odborní-
kov, ktorí sa dnes úspe�ne uplatòujú v praxi a vïaène spomí-
najú na jeho odbornú a pedagogickú èinnos�. Bol mimoriadne
tolerantný, èestný, skromný a pri tom vysoko erudovaný od-
borník, ktorý si zasluhuje na�u hlbokú úctu a vïaènos�.

Preto s hlbokým zármutkom oznamujeme slovenskej gy-
nekologickej verejnosti jeho odchod zo �ivota. Nikdy naò ne-
zabudneme.

Èes� jeho pamiatke!
Prof. MUDr. Karol Poradovský, DrSc.
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Primár MUDr. Ján Straka - nedo�ité 85. narodeniny

Do skupiny svedomitých leká-
rov, budovate¾ov zdravotníctva na
Slovensku a prvej generácie gy-
nekológov primárov, patrí aj
MUDr. Ján Straka. Odbornos�
získal u docenta Schwarza
v Martine. V�dy sa hlásil za jeho
�iaka. Vybudoval a úspe�ne vie-
dol Gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie v �iari nad Hronom -
a� do svojej tragickej smrti 26.
marca 1977.

Narodil sa v chudobnej rodi-
ne v Klá�tore pod Znievom 29. apríla 1913. Mal tri sestry.
Otec odi�iel za prácou do Ameriky, domov sa u� nevrátil.

Maturoval na gymnáziu v Michalovciach r. 1931. Napriek
finanèným �a�kostiam sa zapísal na Lekársku fakultu UK
v Bratislave. Poèas �túdia si vypomáhal dávaním kondícií
bohat�ím �tudentom. Fakultu úspe�ne ukonèil promóciou.
Pôvodne mal záujem sta� sa internistom a absolvoval krat�í
�tudijný pobyt vo Francúzsku.

Pracova� nastúpil r. 1936 do Turèianskeho Sv. Martina na
�enské oddelenie, ktoré viedol docent Schwarz (1892-1980).
Od doc. Schwarza získal vz�ah a lásku k �enskému lekárstvu.
R. 1946 nastúpil za primára �enského oddelenia NsP v Levi-
ciach. R. 1951 pre�iel na primariát do NsP v Banskej �tiav-
nici. Tam pôsobil aj ako riadite¾ a okresný odborník starostli-
vosti o �eny. Súèasne pomáhal budova� novú nemocnicu v ok-
resnom meste �iar nad Hronom. R. 1963 prevzal miesto pri-
mára Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia tejto novej
nemocnice a funkciu okresného odborníka.

Primár Straka svoju odbornú kariéru zasvätil a venoval
starostlivosti o �eu, matku a novorodenca. Výsledkom jeho
svedomitej práce �enského lekára boli vynikajúce výsledky
na pôrodníckom a gynekologickom úseku èinnosti. Venoval
sa skvalitòovaniu starostlivosti o tehotné, zni�ovaniu perina-
tálnej a materskej úmrtnosti, vyh¾adávaniu zhubných ocho-
rení, zdravotnej výchove a mnohým ïal�ím aktivitám. Vy-
choval viacerých odborníkov �enského lekárstva s atestáciou
I. a II. stupòa. Bol erudovaný operatér a kvalifikovaný pô-
rodník. U �ien bol pre svoju svedomitos� a dobrý vz�ah k pa-
cientkám ob¾úbený a vyh¾adávaný. Jeho pozitívne ¾udské
vlastnosti a pracovné výsledky boli ocenené udelením èes-
tného titulu �Zaslú�ilý lekár�. Viacej si v�ak vá�il ocenenie
zo strany pacientok ako oficiálne uznania.

Primár Straka sa ako lekár aktívne zúèastnil Slovenského
národného povstania. Bol vá�nivým milovníkom prírody, ry-
bárom a po¾ovníkom. Bol èlenom po¾ovníckeho zdru�enia
v chotári mojej rodnej obce Lutily, ktorá istý èas bola aj èas-
�ou okresného mesta �iar nad Hronom. Rád �portoval a re-
prezentoval výber NsP na zdravotníckych hrách vo volejbale.
Vo¾ný èas venoval rodine a svojim koníèkom. Trávil ho buï
v revíre alebo na chate pri jazere Poèúvadlo.

S man�elkou - oènou lekárkou - sa zoznámil a zosobá�il
v nemocnici v Martine. Vytvorili spolu vyrovnané a ��astné
man�elstvo. Splodili a vychovali �tyroch synov. Rodinnú idylu
a �ivotnú pú� preru�ila tragická autohavária, pri ktorej zahy-
nuli otec, najmlad�í syn - stredo�kolský profesor - a vnuk.

Na mieste primára vystriedal dr. Straku jeho odchovanec
MUDr. Karol Berndt.

Primár Straka zmysel svojho �ivota videl v slu�be �enám
a pacientkám, èo vyplývalo z jeho vrodenej lásky k ¾uïom
a schopnosti pomáha� blí�nym. V súkromnom a pracovnom
�ivote bol príkladom pre svojich synov, spolupracovníkov,
priate¾ov a známych. Mám osobné pekné spomienky na pri-
mára Straku, opakovane som bol na krat�ích pobytoch na
jeho oddelení v �iari nad Hronom, kde sme zbierali pod-
klady pri rie�ení výskumnej úlohy. Videl a obdivoval som
jeho pracovné postupy a vedenie oddelenia, operovanie a ve-
denie pôrodov.

Riadite¾stvo NsP, Gynekologicko-pôrodníke oddelenie NsP
a Spolok lekárov v �iari nad Hronom v spolupráci s Gyne-
kologicko-pôrodníckou spoloènos�ou Slovenskej lekárskej
spoloènosti v Bratislave si ka�doroène v marci pripomínajú
túto osobnos� organizovaním Dòa primára MUDr. Jána Stra-
ku, ktorý je venovaný starostlivosti o �enu, matku a die�a.
Tento rok (1998) to bol u� VII. deò. Podujatie má vytvorené
rozsiahle odborné zázemie z celého Slovenska a úspe�ne re-
prezentuje zdravotníkov �iarskeho okresu po odbornej a spo-
loèenskej stránke.

Nehynúcu zásluhu na konaní tejto významnej akcie má
bývalý predseda Spolku lekárov v �iari nad Hronom - inter-
nista prim. MUDr. Ján Kollár a bývalý primár Gynekologic-
ko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Karol Berndt.

Poeta Ladislav Novomeský napísal - �Smr� je nenávratná -
zabudnutím konèí �ivot�. Na Primára Straku nezabúdame -
jeho dielo �ije medzi nami - my spomíname.

Michal Valent
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PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Hulín et al.: Patofyziológia.
5. aktualizované a roz�írené vydanie.

Slovak Academic Press, Bratislava 1998, 1140 s.

�tyri otázky redakcie Praktickej gynekológie autorovi knihy

Prof. MUDr. M. Valent,
DrSc.: Vá�ený pán profesor,
v tieto dni uzrela svetlo sveta
ïal�ia Va�a významná publi-
kácia �Hulínova patofyzioló-
gia�, ktorá tak u� dosiahla
piate vydanie. Patofyziológia
je vedný odbor, ktorý sa by-
tostne dotýka nielen ka�dého
�tudenta medicíny, ale aj ka�-
dého lekára bez rozdielu �pe-

cializácie. Aj preto Vás chceme po�iada� o odpovede na nie-
ko¾ko otázok, ktorými chceme priblí�i� na�im èitate¾om Va�u
novú knihu, patofyziológiu i pozadie prípravy tohto diela.

Mohli by ste v úvode vyjadri� svoj názor na to, èo mô�e
�Hulínova patofyziológia� poskytnú� �enskému lekárovi a ako
mu pomô�e pri skvalitòovaní starostlivosti o �enu, matku
a novorodenca?

Prof. MUDr. I. Hulín, DrSc.: Vá�ený pán �éfredaktor, pato-
fyziológia, o ktorej hovoríte, je spoloèným dielom, do ktorého
prispeli okrem patofyziológov aj klinickí pracovníci a pracov-
níci z akadémie. Va�a otázka je principiálna k obsahu a posla-
niu patofyziológie. Dovo¾ujem si preto odpoveda� tak, ako vní-
mam patofyziológiu, a nie ako by sa patrilo odpoveda� �éfre-
daktorovi Praktickej gynekológie. V súèasnej náhlivej a pre-
mennej dobe sa akosi viac vníma vidina koneèného cie¾a ako
to, èo je okolo, èo je súèas�ou behu ná�ho �ivota. Asi preto
súèasnos� s bujnejúcimi prvkami konzumnosti h¾adá recept
alebo návod na v�etko. Patofyziológia nie je návodom, nie je
ani receptom, patofyziológia je to, èo sa odohráva v chorom
organizme a èo nevidie�. Klinik vidí prejavy choroby, nevidí
v�ak ani membrány, ani adhezívne molekuly. Patofyziológia
nie je návod, ale múdros� � software � pre pochopenie proce-
sov, ktoré sa v chorom organizme odohrávajú.

Patofyziológia chápe ciele medicíny ako èinnos� zamera-
nú na lieèenie chorôb a zachovanie zdravia. Gynekológ a pô-
rodník je lekár, ktorý napåòa ciele medicíny v plnej �írke.
Matke a novorodencovi sa venuje starostlivos� práve na za-
chovanie zdravia. Zachova� zdravie a lieèi� choroby sa mô�e

chápa� aj ako repetitívna èinnos� pod¾a overených algoritmov,
ale aj ako lekárska múdros� vychádzajúca z chápania proce-
sov skrytých v organizme. Kto si skúsi preèíta� napr. sta� �p¾úc-
na cirkulácia�, získa predstavu o tom, èo chceme touto kni-
hou priblí�i� lekárskej obci.*

Na gynekológov a pôrodníkov sa valí mno�stvo nových
poznatkov, ktoré nemô�u v celej �írke získava� len z odbor-
ných èasopisov. Patofyziológia pribli�uje najnov�ie poznatky
vedy, ktoré sú overené a akceptované. Pre chirurgov bolo u�
predchádzajúce vydanie u�itoèné pri prvej atestácii. Pre gy-
nekológa a pôrodníka je � mo�no okrem zmyslových orgá-
nov � zaujímavá celá kniha. Mimoriadne zaujímavé èasti mô�u
by� najmä zápal, horúèka, imunologické problémy, moleku-
lová biológia, endokrinológia, cirkulácia, krv, dýchanie, gra-
vidita a �estonedelie, ale aj také kapitoly, ako je boles�.

Prof. MUDr. M. Valent, DrSc.: Je význam patofyziológie
ako samostatného vedného odboru dostatoène zdôrazòovaný
a prezentovaný vo výuèbe budúcich lekárov? Má patofyzio-
lógia dostatoèný priestor v teoretickej a praktickej výuèbe
medicíny?

Prof. MUDr. I. Hulín, DrSc.: Patofyziológia je odbor, kto-
rý netreba v �túdiu osobitne zdôrazòova�. Patofyziológia je
atraktívna pre �tudentov, lebo otvára priestor viac pre mysle-
nie, ako memorovanie nových faktov. Jej význam v medicíne
sa s prívalom nových poznatkov trvale zvy�uje. Toto nie sú
iba prázdne vety, aby som Vám odpovedal. Ka�dý sa mô�e
presvedèi� o tom, �e dnes vedecké a odborné èlánky lekárov
z praxe vychádzajú z rozboru poruchy � z princípov patofy-
ziológie.

Patofyziológia nebojuje s nikým a proti nikomu o priestor
vo výuèbe alebo v medicíne vôbec. �tudenti sa opakovane
vracajú nielen k odboru, ale aj priamo k na�ej kni�ke a� do
skonèenia �túdia. Na�ou snahou je, aby sme do ka�dej na�ej
knihy vniesli v�dy tie najnov�ie poznatky, ktoré sú u�itoèné
pre pochopenie procesov prebiehajúcich v chorom organiz-
me. Bol som na nieko¾kých vedeckých podujatiach gyneko-
logicko-pôrodníckej spoloènosti v uplynulých dvoch a� troch
rokoch. Videl som � mám z toho úprimnú rados�, �e prezen-
tované klinické pozorovania vychádzajú z patofyziologických

*  Poznámka redaktora: z knihy zaraïujeme ako uká�ku èas� ARDS.
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rozborov najnov�ích vedeckých poznatkov. Aj v gynekológii
a pôrodníctve je teraz viac patofyziológie ako symptomato-
lógie a syndromológie.

Prof. MUDr. M. Valent, DrSc.: Je výuèba patofyziológie
na na�ich fakultách porovnate¾ná so �túdiom v zahranièí?

Prof. MUDr. I. Hulín, DrSc.: Ak sa za zahranièie pova�ujú
európske �táty, tak áno. V Amerike sa vyuèuje klinická fy-
ziológia, ktorá spolu s farmakológiou a klinickými predmet-
mi pokrýva obsah výuèby patofyziológie.

Prof. MUDr. M. Valent, DrSc.: Èo by ste pova�ovali za
potrebné zariadi�, aby patofyziológia získala väè�í priestor vo
výuèbe, aby sa jej princípy �ir�ie vyu�ívali v lekárskej praxi?

Prof. MUDr. I. Hulín, DrSc.: Nepotrebujeme niè zariadi�, ani
urobi�, dokonca ani presadi�. Dokonca nechceme ani výuèbu
�skvalitni�� opatrením alebo nariadením. Pri súèasných formách
výuèby, ako aj pri formách integrovanej výuèby, sa bude v�dy
vychádza� z patofyziologického základu. Dnes patofyziológia
tvorí základ ka�dej predná�ky klinických odborov. Gynekoló-
govia a pôrodníci prvú tretinu ka�dej predná�ky venujú patofy-
ziológii. Teda patofyziológia nie je predmetom �na vymretie�.
Patofyziológia je tým, èo spája teóriu s klinickou praxou.

Usilujeme sa v opakovaných vydaniach patofyziológie
poskytova� najnov�ie poznatky, ktoré sú spracované do for-
mulovania súèasných názorov na poruchy a ich podstatu.

No, ak u� chcete poèu�, aké miesto má ma� patofyziológia
v praxi, tak si treba uvedomi�, �e patofyziológia nie je ani

diagnostický prístroj, ani metóda. V praxi ju vidie� vtedy, ak
lekár pri výkone, ktorý robí, alebo pri aplikácii lieku, vie ve¾a
o procesoch, ktoré v chorom organizme prebiehajú. Da� nie-
èo alebo urobi� nieèo, èo býva u�itoèné aj bez poznania príèi-
ny poruchy, je obrazom repetitívnej medicíny, ktorá sa naklá-
òa smerom k lieèite¾stvu a odkláòa sa od modernej medicí-
ny. �ivot a lekárska prax budú postupne usporadúva� lekárov,
ktorých vedomosti budú ma� nielen cenu, ale budú primerane
k tomu aj oceòované. Patofyziológia je dôle�itou súèas�ou
tohto procesu. Ja osobne sa budem zo v�etkých síl usilova�
o to, aby Patofyziológia bola v tomto smere zdrojom cen-
ných informácií a múdrosti.

Skúste da� urobi� rozbor napr. septického �oku �pièkové-
mu odborníkovi gynekológovi a pôrodníkovi v na�ej patofy-
ziológii. Myslím si, �e rozbor alebo priamo uverejnenie nie-
ktorej krat�ej èasti z Patofyziológie vo va�om èasopise by
poskytli lep�í obraz o knihe ako moje odpovede.

Prof. MUDr. M. Valent, DrSc.: Ïakujem Vám za rozhovor
a úprimne Vám prajem, aby �Hulínova patofyziológia� napl-
nila svoje poslanie smerom k �tudentom medicíny, lekárom
v�etkých odborov, ale aj záujemcom z ostatných prírodoved-
ných biomedicínskych disciplín. Záverom chcem pogratulo-
va� Vám a v�etkým prispievate¾om k 5. roz�írenému prepra-
covanému a aktualizovanému vydaniu Patofyziológie.

Ak majú �sua fata libelli�, �elám tejto knihe dobrý osud.



103

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Jan Vojáèek: Akutní koronární syndromy.
Grada Publ. 1998, B5, V2, 105 s., tab 16, obr. 32, cena 218 Sk.

Novinka vydavate¾stva Grada
priná�a na malom priestore pod-
statné informácie o patomecha-
nizme, diagnostike a lieèbe akút-
nych koronárnych syndrómov.
Pojem akútny koronárny syn-
dróm autor definuje ako súhrnné
oznaèenie pre niektoré formy ne-
stabilnej angíny pektoris, akút-
nej fázy infarktu myokardu a ná-
hlej kardiálnej smrti v dôsledku
akútneho uzáveru koronárnej
tepny. Najnov�ie poznatky sved-

èia pre to, �e patofyziológia prvých fáz akútneho infarktu
myokardu a nestabilnej anginy pektoris majú spoloènú príèi-
nu a sú len rôznym prejavom ruptúry aterosklerotického pla-

tu a vzniku koronárneho trombu. Doc. MUDr. J. Vojáèek,
autor kni�ky, má dlhoroèné klinické skúsenosti z práce v ob-
lasti intervenènej kardiológie. V kni�ke vedie èitate¾a od his-
torického preh¾adu, cez patofyziológiu akútnych koronárnych
syndrómov a� k ich lieèbe. Samostatné kapitoly venuje prob-
lematike klasifikácie, Holterovmu monitorovaniu a korona-
rografii. Pri lieèbe sa sústreïuje na fibrinolytickú lieèbu, lieèbu
nestabilnej anginy pektoris, lieèbu heparínom, protido�tièko-
vú lieèbu a perkutánnu transluminálnu intervenènú lieèbu.
Cenný je preh¾ad literatúry hodnotiacej akútne koronárne
syndrómy. Autor takto prizýva èitate¾a, aby sa stal jeho �spo-
lupracovníkom� pri hodnotení lieèebných zásahov. Kniha je
doplnená autentickou dokumentáciou, preh¾adovými tabu¾-
kami a schémami. V závere knihy je uvedená pou�itá odbor-
ná literatúra (167 citácií).

Knihu odporúèam do pozornosti kardiológom, v�eobecným
lekárom, ale aj �tudentom medicíny, pre ktorých mô�e by� naj-
mä prvá èas� knihy vhodným doplnením klasického �túdia.

M. Bernadiè

Eva Topinková, Jiøí Neuwirth: Geriatrie pro praktické-
ho lékaøe.
Grada Publ. 1995, B5, V2, 300 s., tab 73, obr. 14 èb, 16 far.,
cena 456 Sk.

Predl�ovanie priemerného veku ¾udí je vo v�etkých vyspe-
lých krajinách spojené s novými - nielen zdravotnými - prob-
lémami. V medicíne sme svedkami �geriatrizácie� medicíny.
V klientele praktických lekárov tvoria pacienti vy��ieho a vy-
sokého veku viac ako polovicu o�etrovaných. Treba zdôrazni�,
�e �pecifiká geriatrie sa týkajú v�etkých medicínskych odbo-
rov. V tejto situácii je preto mimoriadne cenná aktivita autorov
predlo�enej publikácie, ktorá priná�a lekárom a zdravotníckym
pracovníkom potrebné informácie o geriatrickej medicíne.

Kniha vychádza z potrieb be�nej lekárskej praxe. Spracú-
va najèastej�iu v�eobecnú problematiku klinickej geriatrie -
napr. farmakoterapiu pacientov vy��ieho veku, prevenciu a re-

habilitáciu - ale aj problematiku najèastej�ích syndrómov
a symptómov u pacientov vy��ieho veku - napr. poruchy spán-
ku, vý�ivy a mobility. Vo v�etkých kapitolách autori vyu�í-
vajú vlastné klinické skúsenosti, ktoré konfrontujú so skúse-
nos�ami popredných domácich i zahranièných geriatrických
pracovísk. Kniha je napísaná na vysokej odbornej úrovni, je
vhodne èlenená, poznatky sú preh¾adne usporiadané v mno-
hých tabu¾kách. Knihu dopåòa aj farebná príloha, na ktorej je
16 fotografií.

Kniha je urèená v�etkým praktickým lekárom, ktorí sú
v bezprostrednom kontakte s pacientami vy��ieho veku, ïa-
lej je u�itoèná pre internistov, neurológov, psychiatrov, ale aj
ïal�ím odborníkom, ktorí lieèia pacientov vy��ieho veku.
V neposlednom rade by do kni�ky v rámci prípravy na skú�-
ky z internej medicíny mali nahliadnu� aj �tudenti medicíny.

M. Bernadiè


