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Poèátkem letošního jara dostala naše odborná obec smut-

nou zprávu, že MUDr. Karel Hampl, CSc., zemøel dne

2. dubna 2011 po dlouhé tìžké nemoci ve vìku 82 let. Vážili

jsme si ho jako odborníka i jako èlovìka. Zástupci Spoleè-

nosti pro návykové nemoci položili o pìt dní pozdìji na høbi-

tùvku nad Mìlníkem kytièku k jeho rakvi; nyní mu ještì vì-

nujme vzpomínku na stránkách Adiktologie.

Karel Hampl se narodil 4. ledna 1929. Vystudoval Lé-

kaøskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a promoval na

gradus MUDr. v r. 1953. Jeho další vzdìlání tvoøily násle-

dující lékaøské specializace: vnitøní lékaøství (1958), vše-

obecné lékaøství (1978), alkoholismus a jiné toxikomanie

(1981). Vìdeckou hodnost kandidáta lékaøských vìd (CSc.)

získal v r. 1988. Jeho všestrannou erudici ilustruje ab-

solutorium výcviku ve skupinové psychoterapii v letech

1981–1983.

MUDr. Hampl byl reprezentantem nejstarší, ale stále

ještì aktivní generace èeských lékaøù-adiktologù. Mìl za

sebou praxi v oboru v úctyhodné délce 58 let. Patøil vždy

k pøedním odborníkùm v ambulantní sféøe. Po promoci, od

roku 1954, pracoval pøevážnì jako praktický lékaø, od 1963

se však pøesouvá do oboru, který se tehdy nazýval léèba al-

koholismu a jiných toxikománií (AT). Jeho pùsobení bylo po

øadu desetiletí (vlastnì až do konce jeho života) spojeno

s prací vedoucího lékaøe ordinace pro prevenci a léèbu zá-

vislostí (døíve AT ordinace) v Mìlníce. V letech 1978–1979

byl rovnìž krajským odborníkem AT.

Již pøed r. 1989 se zabýval mj. nealkoholovými zá-

vislostmi (zneužívání analgetických léèiv, tabakismus).

V r. 1984 popsal závislost na preparátu Alnagon jako závis-

lost morfinového typu. Vìnoval také pozornost intravenóz-

nímu užívání Alnagonu upraveného rozpuštìním a filtrací

a charakterizoval fenomén parenterálního alnagonismu

(1985). Pochází od nìj pojem „závislost na jehle“. Jeho teh-

dejší závìry jsou dnes velmi užiteèné pro porozumìní nitro-

žilnímu užívání buprenorfinu. Dlouhodobì a jako jeden

z mála u nás vìnoval pozornost zneužívání tìkavých látek.

V 90. letech, již po své šedesátce, projevil znaènou od-

bornou pružnost a schopnost se uèit. Svìdèí o tom napø. pe-

dagogické minimum, které získal v r. 1990, dále absolvoval
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kurzy poøádané WHO – drogová politika (1992), drogová

epidemiologie (1993). Zahranièní zkušenosti získal na stu-

dijních pobytech zejména v Øímì (OSN-UNICRI) v r. 1992

v oblasti snižování poptávky a drogové epidemiologie,

v r. 1995 se ve Švýcarsku zamìøil na problematiku heroinu,

v r. 1999 se v Holandsku seznamoval se zaøízeními peèující-

mi o závislé.

Svoje znalosti využil mimo jiné jako expert pro drogo-

vou epidemiologii v Radì Evropy (pracovní skupina Pompi-

dou Group, 1993), jako èlen výkonného výboru Národní ko-

mise HIV/AIDS od 1993, èlen nìkolika komisí MZ ÈR a od

r. 1997 konzultant MZ ÈR. V letech 1990–2002 byl pøedse-

dou Sekce AT Psychiatrické spoleènosti ÈLS JEP, zakláda-

jícím èlenem a èlenem výboru SNN ÈLS JEP a dalších odbor-

ných spoleèností. Pùsobil rovnìž jako èlen akreditaèní komi-

se MZ ÈR a èlen zkušební komise pro atestaèní zkoušky.

Jeho publikaèní èinnost je úctyhodná. Celkový poèet

jeho publikací pøesahuje 160. Publikoval pøedevším odbor-

né èlánky v Protialkoholním obzoru. Tam také zveøejnil

v r. 1995 originální metodu substituce metylfenidátem (Ri-

talin) u závislých na pervitinu. V uplynulém desetiletí se

podílel napø. na zpracování Standardù odborné zpùsobilosti

(2004, zejména standard pro ambulantní léèbu) a na kolek-

tivní monografii Drogy a drogové závislosti – mezioborový

pøístup (2003). Do této publikace pøispìl dvìma vysoce eru-

dovanými kapitolami na téma „léky vyvolávající závislost“

a „tìkavé látky“, což je problematika, jíž se zabýval praktic-

ky celoživotnì. Upozoròoval mimo jiné, že zneužívání tìch-

to skupin látek je nejen velmi nebezpeèné, ale také dosti

podceòované. Sám je však nikdy nepodceòoval.

Cituji z jeho kapitoly „Léky vyvolávající závislost“

(Drogy a drogové závislosti, kapitola 3/7):

„Léková závislost je velkým problémem, kterému neby-

la zatím vìnována dostateèná pozornost. V budoucnosti se

bude zneužívat jistì i mnoho dalších lékù, o kterých tøeba

pøedbìžné studie tvrdily, že pøi nich nebezpeèí závislosti ne-

hrozí. Je proto potøebné pøi každém novì zavedeném léku

sledovat i možnost vzniku lékové závislosti.“

Karel Hampl dokázal i jako lékaø a šéflékaø pøizpùso-

bovat svou práci novým podmínkám, metodám a klientele.

Jím vedená ordinace pro návykové nemoci v Mìlníce byla

vždy pokládána za vzorovou. I v nové dobì byla pøíkladem

lékaøsky vedeného odborného ambulantního pracovištì,

které poskytuje velmi širokou komplexní péèi všem skupi-

nám klientù.

V roce 2008 byl Karel Hampl poctìn Cenou adiktolo-

gie, a je nutné øíci, že i pro Cenu adiktologie je poctou,

mùže-li být udìlována takovým osobnostem, jako byl on.

Stojí za to uvést, co o nìm pøi této pøíležitosti napsali jeho

mladí kolegové z mìlnického pracovištì:

„Dr. Hampl svým nástupcùm nasadil laťku hodnì vy-

soko. Pøestože teoreticky by mìl nárok jen odpoèívat a užívat

si svých zásluh, zùstává otevøený novinkám, které neváhá

zavádìt do praxe. Neutuchající svìdomitost v péèi o pacienty

a ochotu pomáhat jim mu mùžeme mnozí z nás závidìt.

Chvílemi nezdolný se nám zdá i v organizaèních záležitos-

tech. A tak mu mùžeme podìkovat za udržení existence naše-

ho pracovištì, rozšiøování pùsobnosti v souladu s odbornými

požadavky a novými poznatky v oblasti návykových nemocí.

A v neposlední øadì i za ochotu procházet každoroèním blu-

dištìm zajištìní finanèního zabezpeèení existence Ordinace

AT.

Dr. Hampl je pro nás vedoucím, který se nebojí diskusí,

nechá nás projevit své názory a nebojí se øíct svùj vlastní

kdykoli a kdekoli. Být lékaøem a nezapomenout naslouchat

lidem je pro výkon této profese bytostnì dùležité a Dr. Hampl

nám všem (pacientùm i svým kolegùm a podøízeným) oprav-

du naslouchá. Dìkujeme.“

Dìkujeme i my zemøelému MUDr. Karlu Hamplovi,

CSc., za jeho pøíklad. Odchod takového èlovìka vždy zna-

mená ztrátu, ale jeho odkaz si zaslouží úctu a následování.


