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Žďárské kino Vysočina chystá na 
7. června další on-line besedu s imu-
nologem RNDr. Jiřím Šinkorou na 
téma koronaviru. 

Mnozí správně tuší, že odbor-
ník je rodákem a patriotem Žďáru. 
Již letos v březnu vyslyšel nabídku 
městské organizace Kultura uspořá-
dat besedu na téma Proč se (ne)bát 
Covidu. 

Nyní v době rozvolňování a očko-
vání přijdou na řadu otázky, co bude 
dál, jak je to s problematikou očko-
vání mladých lidí a dětí. Tématem je 
i přeočkovávání rizikových skupin 
a způsoby přirozeného posilování 
buněčné imunity...

Jak vše začalo:
V posledním půlroce nouzového 

stavu se v médiích i na sociálních 
sítích skloňovalo snad nejčastěj-
ší téma - covid–19. Měli k němu co 
říci hygienici, imunologové a další 
nejrůznější odborníci. 

Jenže nám laikům to občas připa-
dá, že dohromady jaksi nesouznějí 
a mluví pro nás nesrozumitelnou - 
někdy lobistickou řečí...

Jak pro média přibližuje progra-
mista kina Vysočina Aleš Hrbek, 
jednoho dne prý kdosi požádal 

imunologa Jiřího Šinkoru, jestli by 
nemohl sepsat „něco o fungová-
ní imunitního systému, aby tomu 
všichni rozuměli“. 

Žďárský rodák je vedle své prá-
ce i dlouholetým vedoucím dět-
ských táborů v Zubří. Dobře ví, jak 
vysvětlit dětem základní věci. A tak 
podobně informace  „naservíroval“ i 
nám dospělým, kteří si dodnes ple-
tou profese imunologů a epidemio-
logů a další pojmy.

„A protože dospělí jsou stejně jak 

děti v podstatě hravá stvoření, tak si 
doktor Šinkora svým vysvětlením pěk-
ně zavařil. Od té doby ve svém volnu 
nedělá skoro nic jiného, než že odpo-
vídá na dotazy čtenářů na sociálních 
sítích a absolvuje jeden rozhovor za 
druhým,“ uvádí Hrbek. 

Mnozí s lékařem souhlasí, jiní se 
stali jeho odpůrci. Všichni, kdo s 
ním ale polemizují, oceňují jedno. 
Jeho co nejlogičtější trpělivé vysvět-
lování vysoce odborných věcí s pře-
kladem do obyčejného jazyka.

„A protože pan doktor je žďárský 
patriot, tak jsme ho v březnu dosta-
li v rámci služební cesty přes uzavře-
né hranice okresů na besedu do kina 
Vysočina,“ ohlíží se Aleš Hrbek.

V prázdném hledišti uzavřeného 
kina se „na dva metry“ potkali s dal-
ším žďárským rodákem a známým 
novinářem Vítem Pohankou. 

Před kamerou besedovali na aktu-
ální téma. Imunolog vysvětloval 
změny v našem těle při napadnutí 
virem a odpovídal na otázky diváků, 
kteří se k diskusi připojili virtuálně 
ze svých domovů.

„Pořad byl natolik úspěšný, že se ny-
ní 7. června od 18 hodin opakuje. Ny-
ní bude Jiřího Šinkoru v našem kině 
zpovídat redaktorka Českého rozhlasu 
Dáša Kubíková,“ informuje Hrbek. 

Ve virtuální besedě s názvem 
Covid, očkování a co dál zazní aktu-
ální otázky k současné fázi rozvol-
ňování. Své dotazy můžeme již nyní 
napsat na facebook kina Vysočina. 
Pořadatelé je doktoru Šinkorovi 
předloží. Přímý přenos lze sledovat 
na portálu www.dkzdar.cz -lko-

V PRÁZDNÉM hledišti kina Vysočina se před časem potkali dva žďárští rodáci. 
Novinář Vít Pohanka zpovídal známého imunologa Jiřího Šinkoru (vlevo). 
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Covid, očkování a co dál. On-line beseda
Odpovídá žďárský

imunolog Jiří Šinkora

Víc než rok poskytuje Nemocnice 
v Novém Městě na Moravě moderní 
léčbu rakoviny prostaty. Zdejší urolo-
gové při zhoubném nádoru provádí 
miniinvazivní odstranění prostaty.

Právě karcinom prostaty bývá dru-
hým nejčastějším onkologickým one-
mocněním mužů v celé Evropě a Češi 
na tom nejsou lépe.  Operace laparo-
skopickou metodou nabízí pacientům 
šetrnější způsob léčby i kratší dobu 
rekonvalescence. 

Jak vysvětluje lékař urolog Jiří Janů, 
problematika zhoubných nádorů pro-

staty je poměrně komplikovaná. Při 
volení způsobu léčby lékaři vychází ze 
stádia onemocnění. Zohlednit musí 
také celkový stav a případná přidružená 
onemocnění konkrétního pacienta.

„V případě nádorů v nízkém stadiu se 
nejčastěji rozhodujeme mezi léčbou ope-
rační a ozařovací. U pacientů s vyšším 
stádiem karcinomu prostaty je v někte-
rých případech možno provést ozařování, 
jinak je zahajována hormonální léčba,“ 
popisuje způsoby léčby urolog Jiří Janů. 

Lékaři dnes mohou volit mezi dvě-
ma přístupy k operační léčbě. Buď kla-
sickým „otevřeným“ nebo miniinvaziv-

ním přístupem. Miniinvazivní jsou buď 
laparoskopické operace, nebo laparo-
skopie roboticky asistovaná. 

Jak urolog vysvětluje, v obou typech 
operací je základní princip stejný a mají 
stejný dopad pro pacienta. Náplní ope-
rací je radikální odstranění prostaty a 
semenných váčků. 

Operaci z důvodu rakoviny začali 
novoměstští urologové provádět lapa-
roskopickým přístupem.

„Touto metodou je operace provedena 
přes pět menších ranek. U některých paci-
entů, kteří mají rizikovější nádor, je při té-
to operaci takto možné současně odstranit 

i příslušné mízní uzliny. Jako výhodu při 
využití této metody u pacientů pozoruje-
me především rychlejší zotavování,“ říká 
lékař. Někteří pacienti mohli být pro-
puštěni již čtvrtý až pátý den po ope-
raci. 

Onkologické výsledky operace jsou 
dle urologa srovnatelné s předcho-
zím přístupem. „Obdobně si všímáme i 
výrazně nižších nežádoucích účinků ope-
race, které jsou srovnatelné s laparoskopií 
roboticky asistovanou,“ doplňuje MUDr. 
Jiří Janů. 

Novoměstská nemocnice provádí 
desítky takových operací ročně. -lko-

Nadějí pro muže je šetrná laparoskopie


