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Historie patologie na území

 

Ostravy je úzce spjata s historií

 

nemocnic v tomto městě

 

a přilehlých obcích. 

PrvnPrvníí

 

dochovanou zprdochovanou zpráávou o vou o ššpitpitáálu na lu na úúzemzemíí

 

dnedneššnníí

 

Ostravy je Ostravy je 
listina listina VVááclava Hclava Hřřivnivnááčče z e z HeralticHeraltic ze dne 4. 7. 1477. Hlavnze dne 4. 7. 1477. Hlavníí

 

llééččebnou ebnou 
ppééččíí

 

v tehdejv tehdejšíší

 

dobdoběě

 

v Ostravv Ostravěě

 

a okola okolíí prováděly

 

prakticky aprakticky ažž

 

do 40. do 40. 
let 19. stoletlet 19. stoletíí

 

ranhojiranhojičči, ktei, kteřříí

 

pro provozovpro provozováánníí

 

žživnosti museli mivnosti museli míít t 
výuvýuččnníí

 

list. Dlist. Dáále se o zdravle se o zdravíí

 

starali rstarali růůznzníí

 

lazebnlazebnííci a lci a lééččiteliteléé..

K povinnostem ranhojičů

 

patřilo také

 

ohledávání

 

mrtvol, které

 

se až
do 18. století

 

nedělalo vůbec. V roce 1790 vydalo Moravskoslezské

 

gubernium    „PONAUČENÍ

 

PRO PROHLÍŽITELE  MRTVOL“

HlavnHlavníím m úúččelem takto naelem takto nařříízených prohlzených prohlíídek bylo :          dek bylo :          
-- zamezit pohřbívání

 

živých nebo  zdánlivě

 

mrtvých osob
- odhalit násilná

 

usmrcení, nakažlivé

 

choroby, úmyslné
zanedbání

 

péče o nemocné
- odhalit neodborné

 

zásahy „hudlařských hojičů“

Na závěr prohlídky se musela sepsat „prohlížecí cedule“, která byla 
prostřednictvím vrchnosti předána místnímu faráři jako podklad k 
matričnímu zápisu.

PrvnPrvníí

 

vysokovysokošškolsky vzdkolsky vzděělanlaníí

 

lléékakařři se objevuji se objevujíí

 

ve velkých mve velkých měěstech stech 
ččeskeskéého krho kráálovstvlovstvíí

 

v 15. stoletv 15. stoletíí. V na. V naššem em moravskoslezském

 

regionu regionu 
se s nimi poprvse s nimi poprvéé

 

setksetkáávvááme v me v TTěěšíšínněě a a OpavOpavěě v 16. stoletv 16. stoletíí, v Moravsk, v Moravskéé

 

OstravOstravěě

 

je prvnje prvníí

 

ppíísemnsemnáá

 

zmzmíínka o nich anka o nich ažž

 

ve stoletve stoletíí

 

18.18.

Rychlý industriRychlý industriáálnlníí

 

rozvoj Ostravy a okolnrozvoj Ostravy a okolníích obcch obcíí

 

(V(Víítkovice) v 19. tkovice) v 19. 
stoletstoletíí

 

znamenal rychlý znamenal rychlý nárůst

 

popoččtu obyvatel, který s sebou nesl ptu obyvatel, který s sebou nesl přři i 
nedostatenedostateččných hygienických podmných hygienických podmíínknkáách rozvoj epidemich rozvoj epidemiíí

 

infekinfekččnníích ch 
chorob.chorob.

Proto byl v MoravskProto byl v Moravskéé

 

OstravOstravěě

 

v roce 1848 otevv roce 1848 otevřřen en městský špitál.

ZZřříízenzeníí

 

oddodděělenleníí

 

patologiepatologie

 

se nemocnice dose nemocnice doččkala akala ažž

 

za 110 za 110 
let v roce 1958 v provizornlet v roce 1958 v provizorníích suterch suteréénnnníích prostorch prostoráách.ch.
SamostatnSamostatnéé

 

oddodděělenleníí

 

bylo otevbylo otevřřeno v roce 1969.eno v roce 1969.

Nemocnice v Ostravě

 

- Zábřehu

 

vyrostla z nemocnice pro infekčně

 

nemocné, kterou vybudovaly v roce 1912 společně

 

obce Zábřeh nad 
Odrou a Vítkovice za pomoci Vítkovických železáren, které

 

tak měly 
jako první

 

v rakousko-uherské

 

monarchii vlastní

 

závodní

 

nemocnici, 
která

 

sloužila jen pro zaměstnance. Po vzniku samostatné

 

ČSR došlo v 
roce 1921 k zestátnění

 

této nemocnice. Ještě

 

o rok dříve byl při této 
infekční

 

nemocnici zřízen ÚÚstavbakteriologickostavbakteriologicko –– patologický,  patologický,  který 
sehrál důležitou roli ve zdolávání

 

epidemií

 

v prvních poválečných 
letech.
PrvnPrvníím sprm spráávcem tohoto vcem tohoto úústavu byl stavu byl MUDr. Jaroslav MUDr. Jaroslav DrbohlavDrbohlav..
V roce 1926 doV roce 1926 doššlo k rozlo k rozšíšířřeneníí

 

úústavu o dalstavu o dalšíší

 

mmíístnosti pro prosekturu. stnosti pro prosekturu. 
Významnou osobnostVýznamnou osobnostíí

 

tohoto tohoto úústavu v letech prvnstavu v letech prvníí

 

republiky byl  republiky byl  
MUDr. Jan MUDr. Jan RenRenčč,,

 

který zde pkterý zde půůsobil s krsobil s kráátkou ptkou přřestestáávkou mezi lety vkou mezi lety 
19421942--1945 a1945 ažž

 

do roku do roku 1956.Tato

 

ppřřestestáávka byla zpvka byla způůsobena jeho sobena jeho 
internacinternacíí

 

v nacistickv nacistickéém koncentram koncentraččnníím tm táábobořře. Rok 1958 me. Rok 1958 můžůžeme eme 
povapovažžovat za poovat za poččáátek moderntek moderníí

 

historie patologie tehdy krajskhistorie patologie tehdy krajskéé

 

nemocnice v Ostravnemocnice v Ostravěě--ZZáábbřřehu.ehu.
NNáástup stup doc. MUDr. doc. MUDr. ČČestmestmííra Dvora Dvořřááččkaka CSc. CSc. do vedoucdo vedoucíí

 

funkce tohoto funkce tohoto 
oddodděělenleníí

 

byl spojen s příchodem  dalších 
většinou  mladých absolventů,
kteří

 

jej znali jako vynikajícího odborníka a 
spravedlivého  pedagoga ze  Studií

 

na
olomoucké

 

LF.

Jeho vpravdJeho vpravděě

 

vvášášnníí

 

byly knihy a odbornbyly knihy a odbornáá
lléékakařřskskéé

 

knihovna a stalo se pravidlem,knihovna a stalo se pravidlem,
žže na semine na semináářříích oddch odděělenleníí

 

patologie byly prezentovpatologie byly prezentováány novinky z ny novinky z

 

 
oboru, velmi populoboru, velmi populáárnrníí

 

byly takbyly takéé

 

klinicko klinicko --

 

patologickpatologickéé

 

seminsemináářře, e, 
pravidelnpravidelněě

 

konankonanéé

 

s jednotlivými klinickými odds jednotlivými klinickými odděělenleníími.mi.

Jako krajský odborník byl spolu s MUDr. Jaroslavem Duškem, pozdějším 
profesorem patologie LF UP Olomouc, iniciátorem sklíčkových 
bioptických

 

seminářů, které

 

v dalších letech velmi rychle přerostly rámec 
Severomoravského kraje na meziregionální

 

úroveň, včetně

 

participace 
kolegů

 

ze Slovenské

 

republiky..

Důkazem toho, že Ostrava byla
v oboru patologie velmi aktívní

 

je i  to. 
že opakovaně

 

pořádala sjezdy

OddOdděělenleníí

 

patologie Krajskpatologie Krajskéé

 

nemocnice Ostravanemocnice Ostrava--ZZáábbřřeh eh 
poskytovalo servis celposkytovalo servis celéé

 

řřadaděě

 

nemocnic v blnemocnic v blíízkzkéém i vzdm i vzdáálenleněějjšíším m 
okolokolíí

 

a to jak v biopticka to jak v bioptickéé, tak i , tak i nekropticknekroptickéé

 

sluslužžbběě, nap, napřř.pro .pro 
nemocnice v Novnemocnice v Novéém Jim Jiččíínněě, B, Bíílovci, Frýdkulovci, Frýdku--MMíístku, Tstku, Třřinci, inci, 
ValaValaššskskéém Mezim Meziřřííččíí, Vset, Vsetíínněě, Bohum, Bohumíínněě, Krnov, Krnověě, Albrechtic, Albrechticíích u ch u 
Krnova.Krnova.
PersonPersonáálnlníí

 

konsolidace v kategorii lkonsolidace v kategorii léékakařůřů

 

umoumožžnila pnila přři ri růůstu stu 
jejich odbornosti zjejich odbornosti zřřizovat v nizovat v něěkterých z výkterých z výšše jmenovaných e jmenovaných

 

 
nemocnicnemocnicíích primarich primariááty, takty, takžže v 70.letech minule v 70.letech minuléého stoletho stoletíí

 

byla byla 
v tehdejv tehdejšíším Severomoravskm Severomoravskéém kraji m kraji 
nejhustnejhustšíší

 

ssííťť

 

oddodděělenleníí

 

patologie vpatologie v
tehdejtehdejšíším m ČČeskoslovensku. Po odchodu eskoslovensku. Po odchodu 
doc. Dvodoc. Dvořřááččka  v roce 1981 vedl oddka  v roce 1981 vedl odděělenleníí
do roku 1991 do roku 1991 doc. MUDr.j. Hordoc. MUDr.j. Horááčček ek CScCSc
po npo něěm pm přřevzal vedenevzal vedeníí

 

oddodděělenleníí
MUDr. MUDr. RomualdRomuald ČČuuřřííkk , , který ve svkterý ve svéé
ččinnosti pokrainnosti pokraččoval v novoval v novéé

 

budovbudověě

 

ve ve 
FN OstravFN Ostravěě
PorubPoruběě

 

aažž

 

do  roku  2007.do  roku  2007.

Budova ÚP ZSF OU 
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Prim. MUDr. ROSICKÁ
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PATOLOGIE MNOFPATOLOGIE MNOF
Prim. MUDr. HAFERNÍK
MUDr. GATTNAROVÁ
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Prim. MUDr. FERÁK, CSc.
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PATOLOGIE FRÝDEK MÍSTEK
Prim. MUDr. HOŘAVA
MUDr. HOŘAVA jr.
MUDr. VANĚK

PATOLOGIE NEMOCNICE NJ
Prim. MUDr. RYCHNOVSKÝ
MUDr. BURA

Biocytolab s.r.o.

Prim. MUDr. HOPrim. MUDr. HOŘŘAVAAVA
MUDr. HOMUDr. HOŘŘAVA AVA jrjr ..

Patomorfologická laboratoř
MUDr. MUDr. KINKINČČEKOVEKOVÁÁ .MUDr.PALAS.MUDr.PALAS

PATOLOGIE  FN OSTR AVA
Prim. MUDr.DVOŘÁČKOVÁ, PhD
MUDr. WALOSCHEK
Doc. MUDr.HORÁČEK,CSc.
MUDr. ANDĚLOVÁ
MUDr. BUZRLA
MUDr. ADÁMKOVÁ
MUDr. BARTUSKOVÁ

CGB LABOR ATOŘ A.S. 
Prim. MUDr. NIESLANIK
MUDr. ŠTĚRBA
MUDr. ČEGAN
MUDr. ČEGANOVÁ
MUDr. ŽIAK
Doc. MUDr.TICHÝ, CSc.
MUDr.TICHÁ, CSc.
MUDr. DVOŘÁČKOVÁ, PhD

Odborná cytologická laboratoř
MUDr. FORMÁNEK

Odborná cytologická laboratoř
MUDr. BENČÍK

Odborná cytologická laboratoř
Doc. MUDr. HORÁČEK, CSc.

Odborná cytologická laboratoř
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Ostravský region OkolnOkolníí patologie  patologie  ………… soukromsoukroméé

NNáásledujsledujííccíí

 

porevoluporevoluččnníí

 

llééta vedla k personta vedla k personáálnlníím zmm změěnnáám m 
zejmzejmééna ve smyslu mna ve smyslu míínus odchodem patolognus odchodem patologůů

 

mimo mimo 
ostravský region, do privostravský region, do priváátntníí

 

sfsfééry nebo i mimo obor. ry nebo i mimo obor. 
V současnosti kromě

 

ÚP FNO a Oddělení

 

patologie MNO 
působí

 

na území

 

Ostravska i několik soukromých patologií

 

(viz.schéma).  

V Městské

 

nemocnici se ve vedení
Oddělení

 

patologie vystřídali tito
primáři Dr.CHaloupka,MUDr.Krejčí,
MUDr.Čermák, MUDr.Nieslanik

V roce 1993 vznikla Zdravotně

 

- Sociální

 

fakulta Ostravské

 

university, kde vznik 
Ústavu  normální

 

a  patologické

 

anatomie 
rozšířilo počet státních zařízení

 

patologie v
Ostravě. Vedoucím katedry se stal 
doc.MUDr.Jaroslav Horáček CSc.

Schématické

 

znázornění

 

oddělení

 

patologie v Ostravě

 

a přilehlém okolí

Akreditovaná

 

laboratoř
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