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NOVÁ PUBLIKACE 
O ZDRAVOTNICTVÍ

Po tfiíleté badatelské práci
v archivech, podpofiené dal‰ími
znalci a pamûtníky, shromáÏdili
do svazku o stojedenácti stranách
a ‰estnácti barevn˘ch pfiílohách
chronologick˘ pfiehled o léãeb-
n˘ch metodách a jejich realizáto-
rech. Uvedené rozsáhlé období
popisuje starovûké postupy léãby
aÏ po dobu souãasnou. Z antické
historie je kromû jin˘ch znám˘
pfiedev‰ím Hippokrates, jehoÏ
pfiísaha olympsk˘m boÏstvÛm je
v knize rovnûÏ citována. Tento
kodex, zavazující lékafie k etické-
mu konání pfii léãebné praxi je

platn˘ dodnes. Ve stfiedovûku mû-
ly na zakládání rÛzn˘ch tzv. ‰pi-
tálÛ velkou zásluhu zejména cír-
kevní fiády. Tehdy se ‰ífiily, zvlá‰-
tû ve váleãn˘ch údobích, zhoubné
pandemie, proti nimÏ byli lidé
zcela bezmocní. Jako pfiíklad ne-
v‰edního soucitu a charitativní
péãe k postiÏen˘m obãanÛm si
mÛÏeme pfiipomenout z tûch dob
napfiíklad sv. AneÏku âeskou,
královskou dceru Pfie-mysla
Otakara I.

Kniha o zdravotnictví, zab˘va-
jící se na‰í oblastí, je doplnûna
mnoha snímky prvních i souãas-

n˘ch nemocnic, zobrazuje historické
písemnosti, uvádí ãinnost rÛzn˘ch spo-
leãností, kupfiíkladu âerveného kfiíÏe
a rozliãn˘ch záchrann˘ch sborÛ apod.
Pfiitom v‰ak nemÛÏe vzhledem ke své-
mu limitovanému rozsahu zaznamenat
detailnû ve‰keré údaje. Pfiesto zÛstává
u nás v˘jimeãn˘m faktografick˘m do-
kladem svého druhu.

Jednotlivé obce, v nichÏ pÛsobili
rÛzní zdravotníci a dal‰í organizace,
jsou v knize fiazeny podle abecedy.
Jsou to stovky jmen lékafiÛ, tzv. ranho-
jiãÛ, lékárníkÛ, porodních asistentek
a dal‰ích aktérÛ, mezi nimiÏ nacházíme
fiadu vûhlasn˘ch jmen. Napfiíklad je to
legendární Med. Dr. Jindfiich Wankel
a jeho dal‰í pfiíbuzní – Absolonovi
a Bake‰ovi. Prof. Karel Bedfiich
Absolon pÛsobil v USA, kde se stal v˘-
znamn˘m chirurgem a odborn˘m pub-
licistou, MUDr. Bake‰, blanensk˘ ro-

dák, byl zakladatelem onkologického
ústavu v Brnû. Mezi jin˘mi odborníky,
ktefií se zab˘vali zdravotnickou proble-
matikou, byl rovnûÏ starohrabû Hugo
Franti‰ek Salm, jenÏ se staral o nemoc-
né obãany svého panství a zavedl oãko-
vání proti ne‰tovicím. Dlouh˘ seznam
dal‰ích obûtav˘ch lékafiÛ je uveden na
nûkolika desítkách stran uvedené pub-
likace. Mj. se zmiÀuje také o lékafiích
zapojen˘ch do odbojové ãinnosti za
druhé svûtové války.

Na závûr je nutno podûkovat auto-
rÛm knihy za peãlivû pfiipravenou
studii a také v‰em, ktefií jim poskytli
svou podporu. Jejich bliÏ‰í seznam je
uveden ve zmínûné knize. Ta je urãe-
na nejen historikÛm zab˘vajícím se
lékafistvím a zdravotnictvím, ale mÛ-
Ïe b˘t také pouãn˘m tématem pro
dal‰í zájemce.

stam

Blanenská nemocnice vydává obsáhlou publikaci nazvanou „Ranhojiãi, lékafii a porod-
ní báby Blanenska, Kun‰tátska a Boskovicka”. Autory knihy jsou: znám˘ vlastivûdn˘ pra-
covník Doc. Ing. Blahomil Grunda a správkynû nemocniãní lékafiské knihovny Jitka ·ev-
ãíková. Oba pfii vzájemné spolupráci pfiispûli jiÏ dfiíve k nûkolika pozoruhodn˘m studiím,
pojednávajícím o v˘znamn˘ch osobnostech blanenského regionu.


