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Abstrakt 

V práci je popsán vývoj zdravotnické péče v regionu Zakarpatské oblasti v letech 

1918-2018. V jednotlivých kapitolách je popsán vývoj nemocniční a ambulantní péče, 

činnost Červeného kříže a epidemiologické služby v tomto regionu. 

Vývoj zdravotnictví v regionu Zakarpatské oblasti byl popsán z českých, 

slovenských, ukrajinských a ruských zdrojů. Analýza zdrojů, které popisovaly 

zdravotnictví v tomto regionu během toho, když oblast byla součástí různých států 

umožnila porovnat vývoj a dostupnost zdravotnické péče pro obyvatelstvo. Práce 

popisuje, jak se lišily vlivy různých států na kvalitu poskytované péče. 

Klíčová slova 

Zakarpatská oblast; vývoj zdravotnické péče; 1918–2018.  



 

Abstract 

The thesis describes the development of health care in the Transcarpathian region in 

1918-2018. The individual chapters talk about the development of hospitals and 

outpatient care, the activities of the Red Cross and epidemiological services in the 

region.  

     The development of health care in the Transcarpathian region is characterized 

from Czech, Slovak, Ukrainian and Russian sources. An analysis of the sources 

interprets health care at the region while the area is a part of different countries which 

makes it possible to equate the development and availability of health care to the 

population. The thesis describes the influence of different countries on the quality of 

care that has been provided. 
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1 ÚVOD 

Rychlost rozvoje a modernizace zdravotnictví v jakémkoliv státě je velmi důležitým 

ukazatelem vyspělosti státu a kvality života jeho obyvatel.  

Rozvoj zdravotnické péče v Zakarpatské oblasti za posledních 100 let (1918-2018) 

trpěl značnými vlivy historických dějů: rekonstrukce zdravotnických zařízení po 1. 

světové válce, vliv první Československé republiky na modernizaci a dostupnost 

zdravotnické péče, připojení k Maďarsku, 2. světová válka, připojení k Sovětskému 

svazu a vznik samostatné Ukrajiny. 

V této práce autor musel prozkoumat a zjistit, v jakých letech území oblasti byly 

nejlepší podmínky pro rozvoj zdravotnictví. A podle statistických údajů bylo třeba 

porovnat, za kterého režimu probíhala modernizace a přizpůsobení podmínkám času 

nejúspěšněji. Bylo rovněž důležitě porovnat zdroje z různých států (ČSR, Ukrajina, 

Rusko) a různých období během 100 let, aby bylo možno zjistit, jak se měnil názor na 

zdravotní péči v Zakarpatské oblasti. 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo vytvořit souhrnný materiál o historii zdravotnictví na území 

Zakarpatské oblasti za posledních 100 let (1918–2018). Záměrem bylo také seznámit 

odbornou veřejnost s problematikou rozvoje nemocniční a ambulantní péče, činností 

Červeného kříže a sanitárně-epidemiologické služby v Zakarpatsku. Seznámení se 

strukturou a počtem zdravotnického personálu a osobnostmi v této oblasti umožnilo 

utvořit si vlastní názor o specifice práce na území Zakarpatské oblasti.  
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3 METODIKA  

Hlavním pramenem pro psaní této práce bylo studium historické literatury. 

Nejjednodušším, ale i přínosným, bylo hledání zdrojů v internetu, kde autor nalezl 

nejenom články o současném zdravotnictví v Zakarpatské oblasti i na Ukrajině; i tituly 

několika historických prací. Například byl zjištěn název a dostupnost ukrajinských knih 

od roku 2006 [1], které umožnily vytvořit celkový názor na vývoj zdravotnictví na 

Podkarpatsku do roku 1944.  

Ještě produktivnějším způsobem hledání literatury byla komunikace s knihovnami.  

Autor práce ve fakultní knihovně FBMI našel informace, ve kterých knihovnách České 

republiky lze najít zdroje k danému tématu. V Národní knihovně v Praze byly nalezeny 

podklady o zdravotnictví na Podkarpatské Rusi po 1. světové válce ([11] od roku 1921).  

Nejvíce literárních zdrojů o historických dějích, které měly vliv na zdravotnictví, 

bylo nalezeno ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Například český zdroj od 

roku 2005 [2], kde je popsána historie Zakarpatské oblasti. Byla tu nalezena kniha 

napsaná ke 100. výročí Podkarpatské Rusi v roce 2018 [7], kde je stručně popsán stav 

zdravotní péče a hygieny na tomto území.  

V Národní lékařské knihovně je deponována literatura o působení Červeného kříže 

na Podkarpatsku. Mnohem více zdrojů bylo objeveno v lékařském muzeu: články o 

stavu zdravotnictví na Podkarpatské Rusi v letech, kdy byla součástí Československé 

republiky, o počtech personálu a jeho národnostním složení. Velkou pomoc pro tuto 

práci poskytly obrázky (z meziválečného období). 

Nejvíce literatury o vývoji zdravotnictví v Zakarpatské oblasti autor této práce našel 

na samotné Ukrajině. V knihovně ekonomické univerzity v Charkově byla nalezena 

kniha Natalie Vakuly [1], kde je popsáno zdravotnictví na území Zakarpatska až do roku 

1944. Zdroje z období USSR [16,17] jsou k dispozici v archivu lékařské knihovny 

Charkovské lékařské univerzity. V této knihovně byla zaznamenána informace o 

časopisu Užhorodské univerzity, kde byla uveřejněna článků popisujících stav zdravotní 

péče v Zakarpatské oblasti v samostatné Ukrajině a rovněž o nejznámějších osobnostech 

zdravotnictví.  
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Obrázek 29. Počet nalezených zdrojů z různých míst ČR a Ukrajiny. 
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4 SOUČASNÝ STAV 

4.1 Rozvoj nemocniční péče na území Zakarpatské oblasti 

v letech 1918-2018 

4.1.1 Rozpad Rakousko-Uherské monarchie a připojení k Československé 

republice 

Po porážce v 1. světové válce se mohutná říše rozpadla na menší samostatné celky: 

Rakousko, Československo, Maďarská republika… Také pro Podkarpatskou Rus se 

objevila možnost stát se samostatnou. I pod vlivem národních a osvobozeneckých hnutí 

v roce 1917 v centru Ukrajiny a vzniku ZULR (Západoukrajinské lidové republiky) se 

na Podkarpatské Rusi začínají aktivizovat národní občanská hnutí. 1.ledna 1919 na 

kongresu spojených národních rad v Chustu bylo však rozhodnuto o připojení 

Podkarpatské Rusi k Ukrajině [1]. 

V lednu 1919 bylo na základě rozhodnutí mocností Dohody zahájeno obsazování 

rusínského území československým vojskem. Prezident T. G. Masaryk prohlásil, že k 

obsazení Podkarpatské Rusi nedojde, nebude-li si to obyvatelstvo přát. [1,2].  

Rusínská rada reagovala tak, že poslala svého předsedu Antona Beskida do Prahy, 

aby předal čs. vládě rozhodnutí o spojení Podkarpatské Rusi s Československem [2]. 

Začátkem června byla na Podkarpatsku obsazeném československým vojskem pod 

velením francouzského generála Edmonda Hennocque vyhlášena neoficiálně diktatura 

vojenské správy, oficiálně k tomu došlo 1. října 1919. Účelem byla kontrola situace na 

území po odchodu maďarské rudé armády a rumunských jednotek. Celá Podkarpatská 

Rus byla rozdělena na čtyři správní (župní) obvody: užhorodský, mukačevský, 

berehovský, marmarošský [2]. 

Kvůli rychlému zaniknutí UNR (Ukrajinská lidová republika) a ZUNR nemohli už 

ukrajinští političtí činitelé pretendovat na připojení Podkarpatské Rusi k Ukrajině. Proto 

10. září 1919 se mírovou smlouvou, podepsanou ve francouzském městě Saint-

Germain-ye, Podkarpatská Rus se stala autonomní častí Republiky Československé. 

[1,2]. 
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Obrázek 1. Zakarpatská oblast na mapě současné Ukrajiny [3]. 

 

Obrázek 2. Podkarpatská Rus (Zakarpatská oblast) na mapě Československa v období 1919-1938 [4]. 
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4.1.2 Stav nemocniční péče na Podkarpatské Rusi po připojení k ČSR 

Do roku 1946 se Zakarpatská oblast nazývala Podkarpatská Rus, byla součástí první 

Československé republiky. Během 2. světové války Podkarpatsko patřilo Maďarsku.  

Teprve po připojení k SSSR v roce 1944 toto území získalo svůj současný název. Proto 

v této prací při popisování rozvoje zdravotnictví na tomto území do roku 1946 bude pro 

tuto oblast používán název Podkarpatská Rus nebo Podkarpatsko [1,2].  

Porážka Rakousko-uherské říše ve světové válce a revoluce v Rusku přivedly 

podkarpatské občany k první nezávislosti a poté i do jiného, nově vytvořeného státu – 

Republika československá. 1. světová válka a tyto změny však přinesly na 

Podkarpatskou Rus hlad, chudobu, ekonomický a sociální rozvrat, choroby a epidemie,] 

[2]. 

Proto v prvních letech po válce vyvstala před zdravotnictvím velká a téměř 

nezdolatelná výzva. Ohromné změny potřeboval nejen celý systém zdravotnictví, ale i 

způsob myšlení obyvatelstva [1]. 
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Obrázek 3. Současná mapa Zakarpatské oblasti. Rozmístění nemocnic v roce 1919.  1: Užhorod; 2: 

Mukačevo; 3: Berehovo; 4: Sevljuš (od roku 1946 Vinohradiv); 5: Solotvino [5]. 

Na celém území existovaly čtyři veřejné župní nemocnice (v Užhorodu, Mukačevu, 

Berehovu a Sevljuši). Celková kapacita nemocnic byla 800–900 lůžek, což bylo málo i 

jen pro obyvatele těchto měst. Nemocnice v Užhorodu (obrázek 3) měla 500 lůžek a 

nejvíce ze všech splňovala kritéria, ale vážným nedostatkem byla hygiena. Užhorod byl 

hlavním městem Podkarpatské Rusi v letech 1919–1938 a je hlavním městem 

Zakarpatské oblastí až dosud. Další nemocnice v Mukačevu (obrázek 3) s kapacitou 150 

lůžek byla v tragickém stavu co do zdravotnického personálu. Výhodou této nemocnice 

pro obyvatele bylo, že v ní od jara do podzimu byly lékařské porady poskytovány 

zdarma. Ambulantně nemocní mohli nalézt krátkodobý pobyt v dřevěných přístavbách. 

Veřejná župní nemocnice v Berehovu (obrázek 3) o kapacitě 200 lůžek byla 

ekonomicky v nejhorším stavu: neměla vodovody, záchody ani kanalizaci. Poslední 

veřejná nemocnice v Sevljuši (obrázek 3) s kapacitou 100 lůžek – i když měla 

chirurgický pavilon – vůbec nesplňovala požadavky na přijetí velkého počtu 
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nemocných. Jen užhorodská nemocnice měla infekční pavilon s 20 lůžky, ostatní měly 

jen izolační baráčky [2,7]. 

V roce 1 919 na Podkarpatské Rusi zemřelo 13 652 osob. Z nich 1 237 bylo léčeno s 

nějakou chorobou, 3 952 bylo fakticky neléčených a 8 463 se nepodařilo zjistit. 

Nejméně léčených pacientů bylo v Marmarošské župě (jen 46 z 2 670 zemřelých) a 

nejvíce v Berehovské župě (916 ze 4 000 zemřelých). Avšak jen u 1 943 zemřelých byla 

vykonána lékařská prohlídka za účelem zjištění příčin smrtí, ve většině případů 

obhlídka byla prováděná laikem. Takový výrazně odlišný stav v Berehovské župě byl 

způsoben tím, že tady většina obyvatel byla maďarské národnosti. Proto pro tuto 

národně blízkou složku Podkarpatska maďarské vládnoucí kruhy zajišťovaly lepší 

lékařské zabezpečení [8]. 

Jedním z necitlivějších problémů podkarpatského zdravotnictví bylo, že do nemocnic 

přicházeli občané až v největší nouzi a už většinou pozdě. Proto lékařská odborná 

pomoc nemohla k uzdravení lidí přispět. Většina byla trvale odkázána sama na sebe, 

využívala lidové tradice, nejrůznější vědmy, mastičkáře a šarlatány. Od nemocnic 

odrazovaly i církve, které prohlašovaly těžké nemoci za boží trest za hříšný život, který 

je třeba trpělivě snášet [7,10].  

Za Rakousko-uherské monarchie bylo zdravotnictví na Podkarpatsku řízeno 

ministerstvem vnitra. Celkem bylo na Podkarpatsku 122 lékařů, avšak přímo na 

zabezpečení všech 40 obvodů jich pracovalo jen 28 a téměř všichni byli maďarské 

národnosti. Komunikace s místním obyvatelstvem byla proto obtížná. Proto z možného 

strachu před mstou lidu a také z nenávisti k novému režimu maďarští lékaři opustili 

nově vzniklou Podkarpatskou Rus. Jen 4 lékaři byli Ukrajinci. Zbylých 94 lékařů byli 

lékaři soukromí [1,7]. 

K adekvátnímu rozvoji zdravotnictví na Podkarpatsku nepřispívalo ani to, že území 

bylo nejvýchodnější částí státu.  Po válce a politické krizi byly nemocnice přeplněny 

raněnými a nemocnými. Kvůli nízké kvalitě zdravotnické péče, stravování i vzdělaností 

obyvatelstva představovaly pro sociální sféru velký problém také nemoci jako 

kretenizmus, syfilis, anémie, malárie, spála, ale i alkoholismus. Prevenci a boj s 

nemocemi ztěžovala také rozsáhlá chudoba [8]. 
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4.1.3 Modernizace podkarpatských nemocnic ve 20. - 30. letech XX. století  

Změny a řešení problémů ve zdravotnickém a sociálním sektoru mohly začít jen od 

ledna 1922, kdy skončila vojenská diktatura na území Podkarpatské Rusi. Předtím 

rozhodující slovo měl francouzský generál Edmond Hennocque [7]. 

Ve 20. - 30. letech XX. století nemocniční zařízení, která Podkarpatská Rus zdědila 

od minulého režimu a Červeného kříže, vyžadovala masivní rozšíření [1]. 

Modernizace nemocnice v Mukačevu dala základ pro otevření nových oddělení, 

např. pro léčbu tuberkulózy. Byly postaveny nové pavilony – chirurgický, kojenecký a 

infekční [1].  

 Poté byla v roce 1928 otevřena solotvinská nemocnice, která byla podřízena 

mukačevské, s kapacitou 20 lůžek.  Solotvino je sídlo městského typu (obrázek 3) [1,7]. 

 

Obrázek 4. Chirurgický pavilon v Mukačevu v meziválečném období [7]. 
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Obrázek 5. Kojenecký pavilon v Mukačevu v meziválečném období [obrázek: zdroj muzea NLK]. 

 Výstavba nových zdravotnických budov v Mukačevu – kojeneckého a chirurgického 

pavilonu – byla celorepublikovou záležitostí. Proto v červenci roku 1930 na 

Podkarpatskou Rus přicestovala skupina Ústřední jednoty československých lékařů. 

Skupina lékařů měla v programu exkurzi do novostavby kojeneckého pavilonu. 

Účastníci byli příjemně překvapeni tím, že pavilon měl oddělené místností pro matky 

s kojenci a zvlášť oddělené místností pro infekční pacienty, operační sál, laboratoř 

s digestoří, RTG aparát, temnou komoru atd. Celková kapacita činila 64 míst pro 

kojence a 56 matek ve společném ubytování, 8 matek s dětmi ve zvláštních pokojích 

nebo pro 30 dětí v doprovodu dospělých. Celkový náklad stavby byl téměř 4 000 000 

Kč [10].  

  Exkurze směrovala i do novostavby chirurgického pavilonu, který byl 

vybudován za 3 700 000 Kč. Nejenže byl postaven s velkými náklady, ale byl vzorně 

vybaven a měl i operační sály. Celková kapacita byla pro 70 pacientů s personálem [14]. 
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 V roce 1936 byl v Berehovu postaven chirurgický pavilon [7]. 

 

Obrázek 6. Infekční pavilon v Mukačevu a nemocnice v Berehovu v meziválečném období [7]. 

  V roce 1936 byl do všech nových budov užhorodské nemocnice zaveden systém 

topení. Projekt nových budov pro venerologické oddělení o kapacitě 150 lůžek v roce 

1937 měl hodnotu 4 000 000 Kč [14]. 

V roce 1936 měla nemocnice města Užhorodu 5 oddělení: chirurgické, interní a 

pro oční choroby, infekční, venerologické, psychiatrické a také otorhinolaryngologickou 

ordinaci. Celkový počet lůžek v této nemocnici, která získala status oblastní nemocnice, 

byl 600 [1,7,9]. 

 Pro dokonalejší diagnostiku byl zakoupen RTG aparát za 500 000 Kč. Jako rentgenolog 

zde pracoval mladý lékař MUDr. Wilhelm Feldmann (1859-1932). Během doby se RTG 

přístroje staly také majetkem nemocnic v Mukačevu a Berehovu. Jako vedoucí 

laboratoře v Užhorodě pracoval MUDr. Martin Dziuban. Souběžně byla zakoupena 

přilehlá plocha vedle nemocnice o hodnotě 1 000 000 Kč, čímž bylo umožněno sloučit 

všechny budovy nemocnice do jednoho komplexu [1,6,14]. 

Jaká byla dostupnost zdravotní pomoci pro obyvatelstvo? Na konci 30. let na 

Podkarpatské Rusi činila celková kapacita lůžek 1 825 (2 lůžka na 1 000 občanů), 

v českých zemích to bylo 6 lůžek na 1 000 občanů). Celkem na tomto území pracovalo 

269 lékařů a působilo 54 lékáren, ale zůstávaly okresy zcela lékaře [8].   
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Exisovala zde stále vyšší úmrtnost (téměř 20 % na 1.000 obyvatel proti 13,5 % 

v českých zemích). Tyto statistické údaje jsou pro Podkarpatskou Rus tak pesimistické, 

protože nehledě na úspěchy v organizaci zdravotnictví existovaly viditelné problémy: 

nízká úroveň života, velké vzdáleností od nemocničních zařízení, nekvalitní způsob 

dopravy pacientů i vysoké ceny zdravotnických služeb [1]. 

Jak uvádí Natalie Vakula v knize [1] o rozpočtu Československa v roce 1937, na 

zdravotnictví pro celou republiku bylo určeno 160 milionů Kč, z toho pro Podkarpatsko 

5 523 000 Kč. Z nich je ještě nutno odečíst 2 237 500 Kč, které podkarpatské 

nemocnice musely vrátit státu ze svého výnosu. Tudíž pro zdravotnictví na 

Podkarpatské Rusi zbývalo jen 2,25 % z celostátní částky [1].  

Modernizace, i když za vysokých nákladů, se však uskutečnila, a to znamenalo 

nezbytné zlepšení pro zdraví obyvatelstva [1]. 

4.1.4 Změny v nemocniční péči na Podkarpatsku v letech 1939–1944 

  V roce 1938 na Podkarpatské Rusi, která stále byla součástí Československa, došlo 

k řadě změn a situace bylo neklidná. 6. října 1938 proběhla „transformace“ 

Československé republiky ve federativní stát Čechů, Slováků a podkarpatských Rusínů. 

V prvních dnech října roku 1938 pražské úřady pod tlakem hitlerovského Německa, 

vyhlásily autonomii Podkarpatské Rusi [1,2]. 

 Všechna ukrajinská politická a osvobozenecká hnutí považovala autonomii za velké 

vítězství. Dne 11. října 1938 byla v Praze jmenována podkarpatoruská autonomní vláda: 

předsedou se stal Andrej Brody (1895-1946), ministrem vnitra Edmund Bačinský 

(1880-l947), ministrem dopravy Július Révay (1899-1979), státními tajemníky Augustin 

Vološin (1874-1945) a Ivan Pješčak (1904-1972) a ministrem hospodářství Štěfan 

Fencik (1892-1946) [1,2]. 

  Pokud šlo o zdravotnictví, tato vláda vyjadřovala přání lidu zlepšit nejen 

ekonomický stav, ale vytvořit i důstojné zdravotnické služby pro obyvatelstvo. Vláda A. 

Brody otázky zdravotnictví a sociálního zabezpečení svěřila tajemníku Augustinu 

Vološinovi. Už na konci měsíce bylo založeno Podkarpatské centrum sociálního 

zabezpečení. Jednou z jeho prvních akcí byla pomoc nejvzdálenějším oblastem 
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s potravinami. V říjnu 1938 bylo z Rumunska na Podkarpatskou Rus dovezeno 170 

vagonů kukuřice [1].  

  Dne 26. října 1938 byl za promaďarskou propagaci uvězněn první předseda autonomní 

vlády Podkarpatské Rusi A. Brody.  Byli propouštěni Štěfan Fencik a Ivan Pješcak z 

„ruské“ strany. Předsedou stal Augustin Vološin. 2. listopadu 1938 bylo ve Vídni 

ukončeno německo-italské arbitrážní jednání o československo-maďarské hranici. Podle 

tohoto rozhodnutí byla k Maďarsku připojena velká část území Podkarpatské Rusi. 

Podkarpatská Rus byla ze všech zemí ČSR postižena zmenšením území nejvíce. Ztratila 

velká teritoria s dopravními tepnami i průmyslovými podniky a také hlavní město – 

Užhorod a druhé největší město Mukačevo. Centrem oblasti stal Chust. Podkarpatská 

Rus ztratila i Berehovo (obrázek 7) a celkově 97 obcí se 173 233 obyvateli [1,2]. 

 

  Obrázek 7. Územní ztráty Československa na Podkarpatské Rusi v důsledku první vídeňské arbitráže 

v roce 1938 [15]. 

  V takové situaci bylo pro vládu Podkarpatska hlavním úkolem obnovit 

fungování nemocnic a studia pro děti. Bylo to komplikováno tím, že existovala stálá 

vojenská hrozba od Maďarska. Vídeňská arbitráž neuspokojovala Maďarsko, které 

chtělo získat celé území Podkarpatské Rusi, ani Polsko, protože nebyla stanovena 

přesná polsko-maďarská hranice. Neuspokojoval ani Rumunsko, protože výsledky 
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arbitráže upevňovaly pozice jejího agresivního souseda Maďarska. Nejvíce však 

neuspokojovala Československo, protože bylo rozděleno a zesláblo. Přes obtížnou 

politickou situaci byly rychle postaveny léčebny v Dubovém, Velkém Bereznu, 

Volovém a Rachovu (obrázek 8) [1]. 

 

Obrázek 8. Mapa Zakarpatské oblasti. Nově založené nemocnice v roce 1939.  1: Dubové; 2: Velké 

Brezne; 3: Volove (od roku 1953 Mižhirja); 4: Rachov [1,5]. 

  Z Užhorodu, Mukačeva a Berehova odešli ukrajinští a s maďarskou okupací 

nesouhlasící lékaři (Vasil Fedinec, V. Němec atd.) do Karpatského Sevljuše. Jestli před 

vídeňskou arbitráží bylo na Podkarpatské Rusi 305 lékařů, pak po ní a po přenesení 

hlavního města autonomie do Chustu jich zbylo jen 132, z nich bylo 50 Ukrajinců, 24 

Rusínů, 41 Židů a 18 jiné národnosti [1]. 

Ve městě Sevljuš (nyní Vinohradiv, obrázek 3) ministr Július Révay rozšířil 

nemocnici o jeden pavilon [1]. 
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Vláda Podkarpatska v čele z Augustinem Vološinem byla také orientována na 

politiku fašistického Německa, protože pro ni byla táto podpora jedinou šancí na 

samostatnou Karpatskou Ukrajinu [1].  

  14. března 1939 Slovensko vyhlásilo samostatnost. Slovenský stát vznikl jako 

vojenský a politický spojenec fašistického Německa. Příštího dne vznikl Protektorát 

Čechy a Morava a proběhla celková okupace českých zemí nacistickým Německem. 14. 

března 1939 Augustin Vološin vyhlásil samostatnost Karpatské Ukrajiny pod 

protektorátem nacistického Německa [1,2]. 

Během 13. – 18. března 1939 obsadily maďarské jednotky celé území 

Podkarpatska. V těchto dnech byly nemocnice na Podkarpatské Rusi přeplněny 

raněnými. Velkou roli přímo hrály dobrovolné sestry, které pomáhaly s transportem a 

převazováním raněných. Mnoha raněným však mohly jen převázat nejtěžší poranění a 

vyčkávat na transport raněných do nemocnic k dalšímu chirurgickému ošetření [1]. 

  V Užhorodské nemocnici v letech 1940–1944 nejvíce chirurgických operací 

bylo provedeno kvůli apendicitidě.  Počet apendektomii byl mnohem vyšší než celkový 

počet chirurgických zásahů. Tyto operace také prováděly v nemocnicích v Berehovu a 

Mukačevu (obrázek 3). Jak uvádí sovětský zdroj, od roku 1957 se pak tyto operace 

prováděly nejen ze symptomatologických příčin, ale i z komerčních důvodů [16]. 

  Dne 18. října 1944 začala karpatsko-užhorodská operace 4. ukrajinského frontu. 

Sovětská armáda bez větších bojů během 10 dnů obsadila Podkarpatskou Rus. Už 

v listopadu roku 1944 poprvé zazněla výzva ke sjednocení Podkarpatska se sovětskou 

Ukrajinou [2]. 

26. listopadu se sešel první sjezd národních výborů Zakarpatské Ukrajiny, kde byl 

přijat Manifest o opětovném sjednocení Zakarpatské Ukrajiny se sovětskou Ukrajinou. 

Dne 22. ledna 1946 byla výnosem prezidia Nejvyššího sovětu SSSR zřízena 

Zakarpatská oblast (oblast za Karpaty) s jejím okamžitým začleněním do USSR [2]. 



27 

 

4.1.5 Rozvoj nemocniční péče v Zakarpatské oblasti po připojení do USSR 

Už v roce 1945 proběhlo celkové znárodnění všech zdravotnických zařízení 

v Zakarpatské oblasti. Toto znamenalo, že veškerou regulaci ve zdravotnictví prováděla 

sovětská vláda.  Zdravotnické služby se staly pro obyvatelstvo bezplatné. Přitom to 

nemělo vliv na jejich kvalitu [16,17]. 

Hlavní směry další rekonstrukce nemocnic v celé USSR byly stanoveny pětiletým 

plánem (1946-1950). Tento plán obsahoval nejen ustanovení o rekonstrukci nemocnic 

na předválečnou úroveň, ale i další výstavbu nových zdravotnických zařízení. Už k 

začátku 50. let XX. století byl celkový počet nemocničních lůžek zvýšen a byla 

provedena modernizace podle tehdejších požadavků [26].  

Druhá světová válka způsobila struktuře zdravotnictví na území Zakarpatské oblastí 

velkou materiální škodu. Proto byla sovětská moc nucena vynaložit velké náklady, aby 

se vše vrátilo co nejdříve na předválečnou úroveň, a poté se zdravotnická zařízení 

rozšiřovala a modernizovala. Vezmeme-li celkový počet nemocničních lůžek v roce 

1940 za 100 %, pak v roce 1944 jejích bylo 76 %, v roce 1950–168 %, v roce 1955–250 

% a v roce 1959 už 340 % [17].  

 

Obrázek 9. Rozvoj počtu lůžek v %, v oblasti v letech 1940–1959 [17]. 

  V roce 1939, kdy Zakarpatská oblast byla poslední měsíce ještě součástí ČSR, činil 

celkový počet lůžek 1.825. Od počátku 2. světové války toto území patřilo Maďarsku až 
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do roku 1944. Obrázek 8 je sestavený podle údajů ze sovětského zdroje [17]. Na něm 

lze pozorovat, že během válečných let až do roku 1944 celkový počet nemocničních 

lůžek klesl o 24 %. Po připojení oblasti k USSR během 15 let se počet lůžek v 

nemocnicích nejen vrátil na předválečnou úroveň, ale i stoupl více než 3krát [1,2,17]. 

Také díky poválečné rekonstrukci nemocnic se po spojení s USSR podařilo výrazně 

zvýšit počet lůžek na gynekologicko-porodnických odděleních: 

 

Obrázek 10. Rozvoj počtu lůžek na gynekologicko-porodnických odděleních [16]. 

Od roku 1947, po likvidaci nejhorších následků války bylo jedním z úkolů úřadů na 

úseku rozvoje zdravotnictví v Zakarpatské oblasti řešit problém malého počtu 

nemocničních zařízení ve venkovních částech oblasti. Menší obvodní léčebny nemohly 

splnit všechny požadavky obyvatelstva, hlavně pokud šlo o specializované lékaře. Proto 

bylo rozhodnuto modernizovat a budovat nové nemocnice ve větších okresech pod které 

patřil větší počet vesnic. Sledujeme-li vývoj počtů gynekologicko-porodnických lůžek 

na venkově po ukončení 2. světové války v letech 1946-1954, lze pozorovat nárůst na 

čtyřnásobek [16,17]. 
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Obrázek 11. Počet gynekologicko-porodnických lůžek ve venkovských nemocnicích v letech 1946-1954 

[16]. 

Postupná modernizace venkovských nemocnic přinesla některé úspěchy: v letech 

1947–1959 se počet lůžek zvýšil 3krát (4,2 lůžka 1000 obyvatel). Vyšší počet lůžek 

umožnil zvýšit i počet lékařů v okresních nemocnicích na sedmi – až devítinásobek. Na 

konci 50. let XX. století už byla ve všech okresech oblasti v provozu pediatrická 

oddělení [16,17]. 

 

Obrázek 12. Lůžka různých profilů ve venkovských nemocnicích v roce 1959 [17]. 
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Důležitou fází v rozvoji nemocniční péče ve venkovských oblastech bylo formování 

lékařských okresů. Takovým způsobem bylo možné sjednotit všechna zdravotnická 

zařízení, a to nejen nemocnice, ale i malé léčebny, gynekologicko-porodnické ordinace, 

porodnické ordinace v zemědělských družstvech, stálé a sezónní dětské jesle v těchto 

družstvech. To umožnilo efektivněji kontrolovat celkový objem činností [17]. 

Zdravotnickou kontrolu a řízení okresních nemocnic prováděla zdravotní složka 

okresního úřadu.  V prvních letech tato funkce přivedla ke zvýšení kvality zdravotnické 

péče. Pro malé zkušenosti a počty lékařů (v úseku jen 2–3) lékařů byly v roce 1957 

téměř ve všech okresech Zakarpatské oblasti zdravotnické úřady spojeny s okresními 

nemocnicemi. V roce 1958 k nim byly připojeny hygienicko-epidemiologické stanice. 

Byla zřízena nová funkce hlavního lékaře okresu [17]. 

Od 60. let XX. století byla po celé USSR vybudována řada velkých nemocnic pro 

zajištění potřeb obyvatelstva všemi druhy lékařské pomoci na specializovaných 

odděleních. Postavení nových víceprofilových nemocnic vyžadovalo zmodernizování 

výcviku lékařů úzkých oborů a specialistů na vysokých školách [25]. 

4.1.6 Rozvoj nemocniční péče v Zakarpatské oblasti v samostatné Ukrajině 

24. srpna 1991 parlamentem USSR bylo vyhlášeno nezávislost Ukrajiny na SSSR. 

Už 8. prosince 1991 představitelé Ruska, Ukrajiny a Běloruska zpečetili oficiální zánik 

Sovětského svazu [2]. 

 Vzor systému zdravotnictví zděděný Ukrajinou od SSSR byl v tržní ekonomice 

nedokonalý jak z ekonomického, tak z manažerského hlediska. To snižovalo dostupnost 

zdravotnické péče pro různé vrstvy obyvatelstva.  Celkovou strukturu zdravotnictví 

změnil vznik soukromého sektoru [26]. 

    Dostupnost nemocniční péče pro obyvatelstvo v Zakarpatské oblasti je spojena 

s demografickou situací na Ukrajině. Podle tabulky 1 lze pozorovat, že v samostatné 

Ukrajině demografické procesy stagnují. Nejtěžšími v tomto směru byla leta na konci 

90. let XX. století, kdy rychle klesal počet narozených a stoupal počet zemřelých. Ale 

například v letech 2010-2012 stoupal počet narozených na 1 000 obyvatel (z 10,8 do 

11,4). Tato tendence se zastavila v roce 2013, kdy tento index už byl 11,1, a úrovně roku 
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1990 nebylo dosaženo. Tento pokles lze vysvětlit tím, že v roce 2013 na Ukrajině začala 

politická a poté i ekonomická krize [26]. 

Tabulka 1. Demografická situace v Zakarpatské oblasti v letech 1990-2013 [26]. 

 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

počet 

narozených (na 

1 000 obyvatel) 

12,6 9,6 7,8 9 11,1 10,8 11 11,4 11,1 

počet 

zemřelých (na 

1 000 obyvatel) 

12,1 15,4 15,4 16,6 15,3 15,2 14,5 14,5 14,6 

přirozený 

přírůstek (na 

tisíc obyvatel) 

0,5 -5,8 -7,6 -7,6 -4,2 -4,4 -3,5 -3,1 -3,5 

 

   Přirozený přírůstek obyvatelstva na celém území Ukrajiny v letech samostatností 

nikdy neměl kladné hodnoty. Stejná situace je i v Zakarpatské oblasti, ale vzhledem ke 

geografické poloze regionu se počet obyvatel zvětšoval díky přestěhovalcům. Celkem v 

oblasti v letech 1999-2008 „přírůstek“ tvořil - 2,1 %, na celé Ukrajině dokonce - 6,55 % 

[29]. 

Hlavní město oblasti Užhorod a také Mukačevský, Berehovský a Vinohradivský 

okresy lze vidět na obrázku 3 na stránce 14 této práce [29]. 

Tabulka 2. Počet narozených v Zakarpatské oblasti a Ukrajině v letech 1999-2008 na 1 000 obyvatel. 

[29]. 

okres/rok 
porodnost na 1 000 obyvatel 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

m. Užhorod 8,5 8,7 9,1 9,9 10,8 11,3 12,6 12,8 12,8 13,6 

Berehivský 9,7 9,3 9 9,1 10 12,9 10,8 11,6 16 13,9 

Vinohradivský 11,3 13,1 12,2 12,2 12,4 13,7 13,5 14,9 15,2 16,9 

Mukačevský 10,8 11,4 10,6 11,7 11,6 12,4 12,1 13,1 13,5 15,2 

m. Mukačevo 8,1 9,1 8,5 10,1 11,5 11,3 11,9 11,8 11,4 12,6 

Užorodský 11,9 12,2 11,6 11,9 12,3 12,7 12,4 12,5 13,1 14,5 

Celá oblast 10,8 11,3 10,9 11,3 11,8 12,4 12,6 13,3 13,5 14,7 

Ukrajina 7,1 7,2 7,2 7,7 8,3 8,9 8,9 9,8 9,9 10,8 
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Tabulka 3. Počet narozených v Zakarpatské oblasti a Ukrajině v letech 1999-2008 na 1 000 obyvatel. 

[29]. 

okres/rok 
počet zemřelých na 1 000 obyvatel 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

m. Užhorod 8,4 9,1 9 10,1 10,3 11,2 12,4 11,7 12 12 

Berehivský 13,5 12,8 13,3 14,3 14,1 16 16,1 14,3 16 13,9 

Vinohradivský 11,3 11,1 12 12,4 12 12,8 14 13 13,6 13,5 

Mukačevský 12,7 12,9 12,5 14 14,8 14,2 15 14,9 15 13,8 

m. Mukačevo 10 10,3 10,5 11,9 12,1 11,7 12,4 11,3 12,4 12,3 

Užorodský 9,2 8,8 9,2 9,3 9,6 10,1 10,3 12,8 15,7 14,9 

Celá oblast 11,2 10,9 11,3 11,9 12 12,4 13,2 12,8 13,3 13 

Ukrajina 13,1 13,8 13,8 14 14,3 14,4 14,8 16,4 14,7 14,7 

 

Z těchto tabulek 2. a 3. je vidět, že počet narozených v celé Ukrajině během 10 let 

stoupal (ze 7,1 na 10,8 na 1 000 obyvatel), ale růst porodnosti v Zakarpatské oblasti byl 

mnohem intenzivnější (průměr: z 10,5 na 14,5 na 1 000 obyvatel). Nehledě na kladné 

hodnoty porodností, počet zemřelých v Zakarpatské oblasti byl v letech 1999-2008 

výrazně vyšší. Proto byl přirozený přírůstek obyvatelstva ve většině okrsku stále 

záporný, ale ve srovnání s celou Ukrajinou byl přírůstek v letech 2006–2008 

v Zakarpatské oblasti kladný, díky přestěhovalcům do této oblasti: 

Tabulka 4. Přírodní přírůstek v Zakarpatské oblasti a Ukrajině v letech 1999-2008 na 1 000 obyvatel. 

[29]. 

okres/rok 
přírůstek na 1 000 obyvatel 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

m. Užhorod 0,1 -0,4 0,1 -0,2 0,5 0,1 0,2 1,1 0,8 1,6 

Berehivský -3,8 -3,5 -4,3 -5,2 -4,1 -3,1 -5,3 -2,7 -4,5 -0,8 

Vinohradivský 0 2 0,2 -0,2 0,4 0,9 0,5 1,9 1,6 3,4 

Mukačevský -1,9 -1,5 -1,9 -2,3 -3,2 -1,8 -2,9 -1,8 -1,5 1,4 

m. Mukačevo -2,3 -1,2 -2 -1,8 -0,6 -0,4 -0,5 0,5 -1 0,3 

Užorodský 2,7 3,4 -2,4 2,6 2,7 2,6 2,1 -2,5 -2,6 -0,4 

Celá oblast -0,4 0,4 -0,4 -0,6 -0,1 0 -0,6 0,5 0,2 1,7 

Ukrajina -0,6 -6,6 -6,6 -6,3 -6 -5,5 -5,9 -6,4 -4,9 -4,8 

 

 Úroveň letality v nemocnicích v letech 1995-2010 stoupl o 4,2 %, více u nízko 

položených regionech. Nejčastější příčina úmrtí byla kardiovaskulární onemocnění, 
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nádorová onemocnění a onemocnění gastrointestinálního traktu. Pooperační úmrtnost 

v těchto letech však klesla o 45 % [27,28]. 

 

Obrázek 13. Počty nemocnic v porovnání c počtem lůžek v Zakarpatské oblasti [25]. 

 Celkový počet nemocničních lůžek v Zakarpatské oblasti výrazně klesl, a to i při 

stále klesajícím počtu obyvatel velmi rychle. V roce 1995 jich bylo 13 455 a v roce 

2013 už jen 9 097. V oblasti bylo v roce 2013 72,5 lůžek na 10 000 obyvatel, což bylo 

méně než na celé Ukrajině – 88 lůžek na 10 000 obyvatel [28].   

Po celé období statistického výzkumu (v letech 1995–2010) je v Zakarpatské oblasti 

vidět rozdíly v dostupnosti nemocniční péče v horských a nízko položených regionech. 

V horských regionech pokles činil 21,6 %, v nízko položených částech (kam patří velká 

města oblasti) byl pokles o 29 %.  V těchto letech byl zvýšen počet kardiologických 

lůžek o 10,8 %, ale snížen gynekologických lůžek 2,8krát, dermatologických o 44,4 %, 

interních o 34,1 % [27,28]. 

Zajištěnost obyvatelstva nemocničními lůžky v Zakarpatské oblasti na 10 000 

obyvatel v roce 2013 byla nejnižší na Ukrajině. To znamená, že rozvoj sítě 

nemocničních zařízení v oblasti je pomalejší oproti celostátním indexům [27]. 
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Střední délka pobytu pacientů v nemocničních zařízeních v Zakarpatské oblasti 

v roce 2010 byla 12,5 dne (v EU – 9 dnů).  Existovala tendence snižování v letech 

1995–2010 o 38,4 % (v roce 1995 délka pobytu byla více než 17 dní). Zvyšoval se 

počet hospitalizací na 100 tisíc obyvatel v tomto období o 12,3 % u dospělého 

obyvatelstva, o 36,4 % u dětí, což znamená, že se dostupnost nemocniční léčby pro 

obyvatelstvo snížila [28]. 

Tendence zkrácení délky pobytu pacienta na lůžku v nemocnici zvyšuje efektivitu 

zdravotnictví a umožňuje ošetřit větší počet pacientů za stejný čas. Ale tento index 

v Zakarpatské oblasti je stále nepříznivý v porovnání s EU [28].  

Pokles podílu státního sektoru ve zdravotnictví Zakarpatské oblasti byl pozorován 

během celého období samostatné Ukrajiny od roku 1991 až do současností. Díky 

otevření soukromých nemocnic v oblasti dokázala dostupnost zdravotnictví v regionu 

zůstat na poměrně stálé úrovni [26,27]. 

 

 

4.2 Rozvoj ambulantní péče na území Zakarpatské oblasti 

v letech 1918-2018 

V první kapitole byl popsán vývoj nemocniční péči na území Zakarpatské oblasti 

v letech 1918–2018. V předcházející kapitole je stručně popsán historický vývoj oblasti 

během meziválečného období, 2. světové války, sovětského období i samostatné 

Ukrajiny.  Proto v této kapitole bude popsán vývoj ambulantní péče v těchto letech bez 

popisování historických událostí. Ambulance poskytovaly velkou část zdravotní péče 

pro obyvatelstvo hlavně v prvních letech po 1. světové válce. Ale i po vybudování 

velkých nemocnic v oblasti hrála ambulantní péče v tomto regionu velkou roli, a to 

hlavně v nejvzdálenějších okresech. Rozvoj epidemiologických služeb a stanic a pomoc 

Červeného kříže s likvidací epidemií budou popsány v dalších kapitolách [7].    
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4.2.1 Rozvoj ambulantní péče na území Podkarpatska v  letech 1918–1944 

Obtížná ekonomická a sociální situace na Podkarpatské Rusi po připojení území do 

rámce ČSR bránila rychlému rozvoji sítě ambulantních zařízení.  Značně nízká byla i 

důvěra obyvatel k lékařům a zdravotnickému personálu. Občané Podkarpatska nejvíce 

používali tradiční medicínu, která byla populární hlavně na venkově. Takové léčení 

podporovala i církev [7,8].    

Reorganizace zdravotnictví československou vládou byla zahájena výnosem č. 24 z 

11. 1. 1923 O uspořádání činnosti zdravotnictví, které nařizovalo obsadit volná pracovní 

místa ve všech obcích na Slovensku a Podkarpatsku s více než 5 tisíci obyvatel (v 

Čechách a na Moravě nad 6 tisíc). Menší vesnice byly spojeny do lékařských obvodů, 

ale počet obyvatel v nich musel být nižší než 10 tisíc. V roce 1923 byla podle výnosu    

č. 24 Podkarpatská Rus rozdělena na 70 zdravotních okruhů, kde pracovalo 70 

okružních lékařů, z nichž bylo 54 ve venkovském prostředí [1]. 

Výnosem byly stanoveny kompetence a úkoly zdravotních rad. Celkově byla 

zdravotnická péče placená, bezplatná pomoc byla poskytována jen oficiálně potvrzeným 

chudákům. První pomoc v akutních případech rovněž byla zdarma [1]. 

Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy spolu s charitativními spolky po 

zvládnutí vrcholu epidemii v regionu zahájily boj s onemocněními v nejvíce 

nezajištěných regionech Podkarpatské Rusi. V takových místech byly otevřeny 

ambulance složené z lékaře, zdravotní sestry a sociálního pracovníka. Masarykova liga 

proti tuberkulóze zřídila 18 ambulancí se specializací na potlačování tuberkulózy. Avšak 

na začátku své činností měly na starostí většinou mnoho infekčních a venerologických 

chorob [1].   

Jedním z mnoha důvodů, proč českoslovenští lékaři neradi odcházeli na toto území 

doplňovat řídké řady zdravotníků, byl špatný stav bytů a jejích nedostatek. Pro lékaře 

s rodinou to byl hlavní problém. Proto tato otázka byla už v roce 1924 posouzena 

experty ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Již v roce 1922 byly 

vypracovány projekty domků pro lékaře na celém Podkarpatsku. Při schvalování 

rozpočtu na rok 1924 byla na tuto položku určena částka 15 000 000 Kč [10].  
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Obrázek 14 Náčrt domku lékaře od roku 1924 [10]. 

Na náčrtu v obrázku 14 je vidět, že domek pro lékaře musel obsahovat nejen obytné 

místností pro lékaře a jeho rodinu, ale i pracovní (ambulatorní) část domu. Ambulatorní 

část, kde lékař přicházel do styku s pacienty, byla přísně oddělena přístavkem, protože 

na Podkarpatské Rusi hrozily stále infekční nemocí. Proto lékař po ordinaci musel projít 

koupelnou, kde se mohl převléknout a umýt, než se mohl vrátit k rodině. Celkově 

budova měla 4 pokoje, kuchyň s příslušenstvím, předsíň, přístavek, v ambulantní části 

byla čekárna, kloset, koupelna, ordinační místnost a lékárna [10]. 
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Obrázek 15. Ordinace v Užhorodské nemocnici v meziválečném období [obrázek: zdroj muzea NLK]. 

 

Obrázek 16. Ordinace v Užhorodu. V meziválečném období [obrázek: zdroj muzea NLK]. 

  V roce 1930 byla postavena nová městská poliklinika (nyní městská dětská 

poliklinika) v Užhorodu. Z prostředků ministerstva financí, krajského úřadu a 
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dobrovolných příspěvků byl v roce 1933 v Užhorodě postaven Dům národního zdraví 

(nyní dětská poliklinika). Toto zařízení zahrnovalo epidemiologický úsek, 

bakteriologickou laboratoř, 3 ambulance pro boj s tuberkulózou, venerologickými a 

dětskými chorobami a útvar dobrovolníků [1]. 

   Velký počet dětí obzvláště na venkově neměl dostupnou zdravotnickou pomoc a děti 

byly mnohdy odsouzeny k invaliditě a smrti. Úřady ČSR na začátku 30. let XX. století 

otevřely na Podkarpatské Rusi Poradny pro naše děti. Dětské poradny otevíral i Červený 

kříž (ČK) a okresní úřady pro péči o děti a mládež. Na Podkarpatsku byly otevřeny 3 

dětské poradny v Užhorodu, Mukačevu a Berehovem (obrázek 3). ČK otevřel 15 

dispenzářů: Svaljava, Velký Berezný, Perečín, Ždenijevo, Jasen, Rachov, Solotvino, 

Dovhé, Vinohradiv, Chust, Vilok, Volové (od roku 1953 Mižhirja), Čumaľovo, Teresva, 

Velký Rakovec. Okresní úřad pro péči o děti a mládež otevřel 12 dispenzářů [16].   

 

Obrázek 17.  Mapa Zakarpatské oblasti. Otevřené dispenzáře ČK. 1: Svaljava, 2: Velký Berezný, 3: 

Perečín, 4: Ždenijevo, 5: Jasen, 6: Rachov, 7: Solotvino, 8: Dovhé, 9: Vinohradiv, 10: Chust, 11: Vilok, 

12: Volové (od roku 1953 Mižhirja), 13: Čumaľovo (je to ves, proto tečka na mapě je udělaná podle 

https://www.google.com/maps), 14: Teresva, 15: Velký Rakovec [5,16]. 

https://www.google.com/maps
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   Podle obrázku 15 je vidět, že poradny pro děti byly otevřeny po celé Podkarpatské 

Rusi, a to nejen v malých obcích, ale i na vsích. V poradnách většinou pracovaly 

sociální sestry.  Konzultace byly poskytovány nejprve pro dětí nejchudších vrstev 

obyvatelstva. Ale většinou byly poradny vedle ambulance s okresním lékařem (nebyl 

pediatr). Dva až třikrát týdně lékař ošetřoval děti, které potřebovaly pomoc [16]. 

  Po připojení Podkarpatska k Maďarsku v roce 1939 byla zřízena „dočasná vojenská 

administrace Karpatského území“ v čele s generálem Bélou Novákoviscem.  Poradny, 

které vznikly díky ČK a okresnímu úřadu pro péči o děti a mládež, byly bez dotací 

zrušeny. Místo nich byly otevřeny v okresních centrech poradny pro nemocné se 

sociálními chorobami, ale pro děti byla stanovena ordinační doba. Podle sovětského 

zdroje od roku 1957 v období maďarské okupace situace dětského zdraví na 

Podkarpatsku nedoznala zásadních změn. Demografický stav byl stále neuspokojivý. 

Jen velká města měla zařízení s pediatry a prostředky na poskytování chirurgické 

pomoci [2,16]. 

4.2.2    Rozvoj ambulantní péče na území Zakarpatské oblasti za správy 

SSSR  

  Od roku 1944 území Podkarpatska stalo součástí Sovětského svazu, od roku 1946 bylo 

přejmenováno na Zakarpatskou oblast jako součást USSR.  Zdravotnictví bylo 

znárodněno, a začalo být bezplatné stejně jako v celém SSSR. Po válce a změně režimu 

byla však kvalita zdravotní péče na neuspokojivé úrovni [2, 9,16]. 

Proto pro sovětské úřady v oblasti bylo nejdůležitějším úkolem rozvinout síť 

zdravotnických zařízení, včetně ambulantních a doplnit je zdravotnickým personálem. 

Už polovině 50. let XX. století 45 okresních nemocnic mělo laboratoře, 37 nemocnic 

mělo fyzioterapeutické vybavení, 65 nemocnic RTG aparát [17]. 

Už v roce 1945, aby bylo možno dosáhnout cíle zlepšení zdravotnické pomoci 

dětem, byl vytvořen úsek léčebně-prevenční pomoci dětem, který patřil oblastnímu 

zdravotnickému úřadu. Také v tomto roce v okresních a městských nemocnicích bylo 

otevřeno 10 dětských poraden. V roce 1957 v Zakarpatské oblasti byly 2 dětské 

nemocnice: v Mukačevu s kapacitou 250 lůžek a Užhorodě – 50 [16]. 
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Rovněž byla otevřena 4 sanatoria pro děti s tuberkulózou a 18 dětských poraden. A 

ke konci 50. let XX. století všechna nemocniční zařízení měla pediatra. Velký význam 

pro modernizace péče pro děti v regionu bylo založení dětských jeslí. Zvýšení počtu 

dětských jeslí v Zakarpatské oblasti:  

  

Obrázek 18. Počet jeslí v Zakarpatské oblasti v letech 1946-1955 [16]. 

V roce 1946 byla otevřena oblastní transfuzní stanice (станция переливания 

крови). Tak v roce 1947 v nemocnicích bylo vykonáno 1517 transfuzí krve a už v roce 

1955 jich bylo 6779; v roce 1947 bylo 103 dárců krve, v roce 1955 už 1772 [9,16]. 

V 50. letech XX. století po celé západní USSR (včetně Zakarpatské oblasti) ve 

venkovských částech velkou roli začalo hrát používání letadel pro zdravotnické potřeby. 

Existovaly oblastní stanice pro taková letadla. Kromě letadel v Zakarpatské oblasti byly 

i sanitní vozy. Například oblastní nemocnici v Užhorodě měla stanoviště pro ni [16].  

Hlavními jejich úkoly byly:  

a) poskytnutí plánové konzultační pomoci lékařům okresních nemocnic 

b) urgentní pomoc nemocným na periferních částech oblasti; 

c) zabezpečení neodkladných protiepidemických opatření [16]. 
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Už v roce 1959 díky používání letadel bylo poskytlo akutní pomoc 18 000 

pacientům, 8000 výletů bylo absolvováno pro organizační nebo konzultační potřeby 

[16,17]. 

Díky rozšíření sítě zdravotnických zařízení urgentní a plánová chirurgická pomoc se 

poskytovala ve všech městech a okresních centrech. Urgentní chirurgická pomoc se 

stala dostupnou na vesnicích: Usť-Černé, Dubové, Velké Lučky, Solotvino, Jasen a 

Velký Byčkiv [16].   

 

Obrázek 19. Současná mapa Zakarpatské oblasti. Nové otevřené ambulance chirurgické pomoci. 1: 

Usť-Černé, 2: Dubové, 3: Velké Lučky, 4: Solotvino, 5: Jasen, 6: Velký Byčkiv [5,17]. 

4.2.3 Rozvoj ambulantní péče na území Zakarpatské oblasti v samostatné 

Ukrajině 

V roce 1991 Ukrajina vyhlásila samostatnost vůči Sovětskému svazu. Zakarpatská 

oblast zdědila od minulého režimu nejen svůj současný název, ale i celý systém 

zdravotnictví. Na Ukrajině (včetně Zakarpatské oblastí) v 90. letech XX. století začaly 
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paralelně fungovat státní, komunální a soukromé zdravotnická zařízení. Důležitá pro 

efektivní fungování zdravotnických zařízení, vysokou úroveň způsobilostí personálu a 

vybavenost zařízení byla demografická situace v oblasti, která je popsána v kapitole 

2.1.6 [27]. 

Počet ambulantních zařízení v oblasti začal stoupat ještě v 90. letech, a to díky 

rozšíření soukromého sektoru v této oblasti. Jejich dostupnost však nebyla pro sociálně 

slabší třidy obyvatelstva rozšířena. Pro ekonomicky slabší pacienty v oblasti funguje síť 

poliklinik jak státních, tak i soukromých. Ale zároveň se zvýšením počtu ambulantních 

zařízení rostl i počet jejich návštěv během směny. Například v letech 2005–2013 počet 

ambulantních zařízení stoupl o 12 %, počet návštěv – o 18 % [26,28]. 

 

Obrázek 20. Porovnání počtu ambulantních zařízení a návštěv na 10 000 obyvatel během směny [26]. 

Většina těchto ambulancí je však v městech. Velká část vzdálených okrsků a vysoce 

položených vsí nemá ambulance s lékařskou pomocí. Takových je v celé oblasti 97. 

Proto v roce 2003 bylo 7 ambulancí otevřeno v okresech s počtem obyvatel nad 1 000. 

V roce 2008 bylo otevřeno dalších 5 ambulancí mimo města v Užhorodském, 

Chustském a Iršavském (vedle m. Mukačevo obrázek 3) okresu.  V tomto roce po 

rekonstrukci byla také otevřena ambulance ve vesnici Siněvir (okres Mižhirja – obrázek 

16) [30, 31]. 
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Od roku 1999 v Zakarpatské oblasti působí sanatorium Karpaty“, určené pro těhotné 

ženy. V zájmu zdokonalení prevence, léčení a rehabilitace pro neplodné páry bylo 

otevřeno oddělení sanatoria Synjak. Centra pro plánování rodiny fungují v Užhorodu, 

Mukačevu a Chusti (obrázek 3), takové kabinety existují v oblasti ve všech okresních 

nemocnicích. Ve všech okresech byly zřízeny posádky záchranné služby s 

gynekologicko-porodnickým zaměřením [30].  

 Kvalitu ambulantní péče lze soudit i podle rozsahu hladiny hospitalizace pacientů. 

V letech 1995–2010 frekvence hospitalizací stoupla o 12,3 %, u dětí – o 36,4 %. Jednou 

z příčin zvýšení počtů hospitalizace je neopodstatněná hospitalizace, která má vliv na 

počet dní, po které bude pacient v nemocnici. To snižuje efektivitu zdravotní péče [28]. 

 

4.3 Působení Červeného kříže a jeho vliv na zdravotnictví na 

území Zakarpatské oblasti v letech 1918-2018 

V září roku 1919 se podle dohody v Saint-Germain území Zakarpatské oblasti pod 

názvem Podkarpatská Rus stalo součástí ČSR. V oblasti po 1. světové válce propukl 

velký hlad a epidemie břišního a skvrnitého tyfu, úplavic, spály a neštovic [9]. 

4.3.1 Působení Červeného kříže na Podkarpatsku v letech 1919-1944 

Proto už na podzim roku 1919 první boj s nákazou zahájil Mezinárodní Červený Kříž 

spolu s Československým spolkem mládeže, organizovaly dodávky teplého oblečení a 

zajistily fungování mobilních kuchyní [9]. 

   6 února 1919 prezident T. G. Masaryk podepsal výnos o utvoření Československého 

červeného Kříže s účelem mj. bojovat se šířením nakažlivých onemocnění. Proto ČSČK 

v roce 1920 zahájil svoji misi na Podkarpatské Rusi. V čele organizace stanula Alice 

Masaryková, která ještě před 1. světovou válkou studovala působení ČK v jiných 

státech – Austrálii, Švýcarsku, USA, Francii [1,9]. 

  Za pomoci amerických a britských organizací a z armádních rezerv ve Francii 

zakoupila Alice Masaryková pro Podkarpatsko mobilní dezinfekční a protiepidemické 



44 

 

autokolony, které vyhovovaly moderním potřebám. Později byl zapojen i 

protiepidemický vlak, zapůjčený americkým Červeným křížem. V něm byla lůžka pro 

pacienty, potřebné lékařské přístroje, léky a pomocný a obvazový materiál. V prvních 

letech epidemie vlak jezdil do největších epicenter infekčních chorob. Zdravotníci 

rozdávali léky obyvatelstvu, prováděli očkování infekčních nemocí, transportovali 

pacienty do nemocnic [1,7,8]. 

 

Obrázek 21. Alice Masaryková vedoucí Československého ČK [9]. 

   První pobočky ČSČK se objevily v Užhorodu a Mukačevu (obrázek 3), zajišťovaly 

kuchyně, výdejny oblečení a sbíraly dobročinné příspěvky, zřizovaly stanice zdravotní 

pomoci. Během doby v Mukačevu vzniklo koordinační centrum Červeného kříže, které 

řídil MUDr. Bohuslav Albert. V dubnu 1920 byla zahájena akce stravování pro žáky. 

V horských oblastech Podkarpatska bylo vytvořeno 144 mobilních kuchyní. V roce 

1921 jich bylo 24, v roce 1922 dokonce 93. Během této akce byly rozdány potraviny 

celkem za 5 milionů Kč. V roce 1920 americký ČK rozdělil obyvatelstvu 1 500 souprav 

oděvů v celkově hodnotě 255 000 Kč [9]. 

Boj s epidemickými chorobami na Podkarpatské Rusi byl velmi nákladný. Izolační 

budova stála 20 tisíc Kč bez vybavení, mobilní dezinfekční aparát 17 tisíc Kč, mobilní 

nemocnice o 40 lůžkách 250 tisíc Kč, plat jednoho lékaře činil 24 tisíc Kč ročně plus 

denní stravování 40 Kč. Boj s epidemiemi a celková akce byly ukončeny v roce 1920, 



45 

 

kdy ČSČK poslal do nejvíce postiženého Chustu zařízenou mobilní infekční nemocnici 

o 60 lůžkách. Podobné zařízení bylo umístěno i ve Svaljavě (obrázek 16), ale tato 

nemocnice měla nejen infekční oddělení, ale i gynekologickou ambulanci a všeobecné 

lůžkové oddělení. Po roce spolupráce se státní hygienickou službou a po zlepšení 

epidemiologické situace ČSČK předal nemocnici místním úřadům. Nemocnice 

existovala do roku 1934 [7,9].  

   Aby se zlepšila hygienická vzdělanost obyvatelstva Podkarpatské Rusi, byl největší 

důraz kladen na mladší mládež a dorost. Starší generace byla příliš konzervativní nebo 

až lhostejná ke svému zdraví a hygieně. Výhodou programu bylo to, že ČSČK založil a 

udržoval žákovské internáty v nejvíce vzdálených horských oblastech. Běžné základní 

školy byly jen ve městech [9]. 

   Ve 30. letech XX. století byla nejaktivnější v zápasu s hygienickou negramotností 

organizace Dorost. Tato mezinárodní organizace, založená Červeným křížem, byla 

rozšířena ve 40 státech a měla 10 milionů členů. I dnes propaguje znalostí o zdraví, 

základech hygieny, zdravém způsobu života a udržování čistoty. Organizace vydávala 

časopisy pro mládež. Jedním z nich byl měsíčník Юношество (Dorost), vydávaný 

nakladatelstvím Школьная помощь (Školní pomoc) v Mukačevu [1].  

 Ve školním roce 1925/26 zahájila organizace Dorost činnost v Ruském reálném 

gymnáziu v Užhorodě. Celkem do programu vstoupilo 631 žaků. Ve sváteční dny žáci 

pomáhali ČSČK sbírat dobrovolné příspěvky pro různé organizace: Masarykovu ligu 

proti tuberkulóze, Červený kříž, Svaz na ochranu matky a dítě [9]. 

Za 10 let činnosti organizace Dorost na Podkarpatské Rusi podle statistiky 

uskutečnila:  

1. ve 138 školách denní kontroly čistoty žáků; 

2. ve 104 školách se děti učily správně si čistit zuby, ve 30 lékař prováděl 

pravidelné prohlídky; 

3. ve 170 školách byly organizovány kurzy první pomoci nebo péče o děti; 
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4. byla poskytnuta pomoc poskytováním zeleniny pro školy v chudších místech, 

pravidelně byly prováděny kontroly výšky a váhy, 40 škol mělo ve vybavení 

lékárničky atd. [9]. 

V rámci učebního programu o hygieně pro dospělou generaci vznikly kurzy 

dobrovolných sester Červeného kříže pro případ mobilizace nebo války, kurzy první 

pomoci, základy záchrany při mimořádných událostech – tedy vše nezbytně nutné pro 

přežití člověka, pokud nenastoupí kvalifikovaná zdravotnická pomoc [1]. 

I když epidemie byla více méně potlačena, pro těžkou ekonomickou situaci ČSČK 

v roce 1923 pokrčoval v poskytování stravování žáků na Podkarpatsku. Vzniklo 70 

kuchyní pro 6 tisíc dětí. Akce pokračovala až do roku 1927. ČK na Podkarpatské Rusi 

podporoval i otevření ambulancí a poraden pro děti a těhotné (to je popsáno v kapitole 

2.2.). ČK se podílel na hygienické výchově dětí a mládeže, což bude popsáno v kapitole 

o hygienickém stavu a epidemiologické službě [9].  

V letech 1938–1939 část Podkarpatska byla připojena k Maďarsku a druhá část 

vyhlásila autonomii. Po těchto historických událostech Červený kříž pomohl nové vládě 

Podkarpatska materiálně spolu s profesorem Minnesotské univerzity Ukrajincem 

Alexandrem Nepricky-Granovským. 18. března 1939 se celé území Podkarpatska stalo 

součástí Maďarska a zbývající složky Červeného kříže na území Podkarpatska zanikly.  

Nová maďarská vláda provedla rovněž několik sociálně charitativních akcí. Pod záštitou 

manželky maďarského diktátora Miklose Horthyho se v celém státu sbíraly peníze a 

potraviny jako pomoc chudým na připojeném území [1,7,9]. 

4.3.2 Působení Červeného kříže na Podkarpatsku po 2. světové válce  

Po 2. světové válce v Zakarpatské oblasti ČK obnovil své funkce v květnu roku 

1947. Během půldruhého roku bylo v oblasti založeno 550 základních poboček, které 

měly kolem 20 000 členů. Ve městech a na vesnicích, ve státních úřadech i na školách 

byly založení sanitární buňky a družiny. V Užhorodu ČK znovu zahájil 18měsíční kurzy 

zdravotních sester. Červený kříž v Zakarpatské oblasti rovněž přispěl k boji s infekčními 

onemocněními. Jeho hlavní činností byla propagace a zvyšování znalostí o osobní 

hygieně. Byl organizován program Připraven k sanitární obraně (Готов к санитарной 

обороне), který zahrnoval 12 000 členů [9]. 
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Během 60. let XX. století začal být Červený kříž stále populárnější a masovější. 

V roce 1964 měla organizace na celém světě už 59 milionů členů. V Zakarpatské oblasti 

vyškolení inspektoři Červeného kříže kontrolovali sanitárně hygienický stav závodů, 

jídelen, bufetů a kolejí [1,9]. 

V sovětském období členové ČK zvyšovali sanitárně hygienické vzdělání v oblasti. 

Síť nově založených Domů sanitárního vzdělání, sanitárních kabinetů, rozhlasové 

vysílání i filmy přispívaly přípravě aktivistů, byly vydávány letáky o boji s 

tuberkulózou, zneužívání drog a alkoholu – to vše byly součástí akcí propagujících 

zdravý způsob života [9]. 

V samostatné Ukrajině Červený kříž těží z historických a mnoholetých zkušeností z 

práce na tomto území, ale musel se také přizpůsobit době. Dnes poskytuje zdravotní a 

sociální pomoc seniorům, invalidům a sociálně slabším vrstvám obyvatelstva. ČK 

vytvořil celou síť sociálních zařízení: fyzioterapeutické kabinety, sběrny oblečení, 

geriatrické kabinety. Například v roce 2011 tato zařízení navštívilo 766 649 lidí 

(celkové náklady činily 3 200 000 hřiven). Během tohoto roku bylo dokončeno 16 

programů a celkové náklady činily 5 558 500 hřiven. Mezinárodní ČK ve spolupráci 

s Mezinárodní službou pátrání prováděly vyhledávání nezvěstných lidí [9]. 

 

4.4 Hygienicko-sanitární a epidemiologický stav na území 

Zakarpatské oblasti v letech 1918–2018 

  První světová válka se nepříznivé projevila na hygienické situaci na Podkarpatské 

Rusi. Kudy prošla válečná vřava, tam byla zničena nemocniční zařízení. Proto zbylé 

nemocnice v zázemí byly přeplněny raněnými a nemocnými. Statisíce ostatků porůznu 

pohřbených i nepohřbených padlých vojáků kontaminovaly podzemní vody. To vše 

podporovalo šíření nemocí, a proto oblast trpěla rozsáhlými epidemiemi břišního tyfu, 

dyzenterie, neštovic, antraxu, tuberkulózy i avitaminózou [7]. 
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4.4.1 Hygienicko-sanitární a epidemiologický stav na území Zakarpatské 

oblasti v letech 1919-1944 

   V prvních letech po připojení k ČSR na celém území Podkarpatska existovala jen 

nejprimitivnější hygienická zařízení. A protože obyvatelstvo považovalo jakoukoliv 

nemoc za trest Boží, nemohla tyto zařízení adekvátně plnit svoji funkci [11].  

   Nelze se tedy divit, že takové nábožensky ovlivněné obyvatelstvo trpělo 

nejnebezpečnějšími nakažlivými nemocemi. Jejich rozšíření podporovalo nedostatečně 

zařízené obydlí, nečistota všeho druhu, nezdravé návyky, málo vydatná a nesprávná 

výživa a téměř žádná zařízení na jímání a odstraňování odpadních hmot. [11]. 

   Obydlí horského obyvatelstva se skládala z chalup, které byly většinou postaveny 

z materiálu, který si každý vyrobil sám a bez plánu, jen z kamenů a nevypálených cihel 

z hlíny. Chalupy z takových materiálů byly vlhké, dusné a nezdravé. K topení a vaření 

se používala primitivní ohniště, kde kouř byl odváděn otvorem ve střeše [7,11]. 

 Okna byla často tak malá, že jimi neprošla ani hlava, v zimě nebyly chalupy 

většinou utěsněné. Podlaha byla z pálené hlíny, která se špatně čistila. Ke spaní celé 

rodiny sloužily jednolůžkové palandy, které byly zatepleny slámou a houněmi. Ke spaní 

zpravidla uléhali oblečení v každodenním oblečení, které se měnilo pouze v neděli a o 

svátcích. V chudých rodinách bylo možné najít v obydlí i domácí zvířata: ovce, prasata, 

drůbež. Záchod stával vedle hnojiště, často blízko zdroje, odkud se odebírala pitná 

voda. A dešťová voda splavovala všechno do jinak čistých potoků, ze kterých se brala 

voda. [7,11]. 

 Čistota v takových obydlích a při nízké úrovni znalostí o hygieně se udržovala 

pochopitelně špatně.  Jakmile jeden člen rodiny onemocněl infekční nemocí, 

onemocněla zpravidla celá rodina. Šíření infekčních nemocí přispívala také občasná 

shromáždění obyvatel – v kostelech, na trhu atd. [7,11]. 

  Rozšířený byl skvrnitý tyfus. Zejména v okresech Volovec, Verecký, Kalodžami, 

Rachovo, Jasen (obrázek 16). Endemické byly takové nemocí jako střevní tyfus, 

úplavice a asijská cholera. Asijská nemoc má původ v Přední Indii, odtud ji převezli 

cestující do Ruska, kde se rozšířila a odkud byla snadno přenášena přes Polsko do 
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Podkarpatska, pokud byly otevřené hranice. Tyto infekční nemoci se snadno šíří 

nakaženou vodou a potravinami. Opatřování pitné vody bylo primitivní, voda se brala 

z řek, potoků a ze studen. V takových zdrojích byla přístupná znečištění hlavně během 

deště [11]. 

Situace ve městech a v obcích ležících v rovině nebyla o mnoho lepší. V celé 

Podkarpatské Rusi nebyl kromě několika malých soukromých žádný vodovod s pitnou 

vodou ani kanalizace. V hlavním městě Užhorodě byla pitná voda čerpána ze studní 

[11]. 

  Ve značné míře přispívalo k šíření infekcí samotné obyvatelstvo Podkarpatska. U 

nemocného se mohlo se sejít hodně cizích lidí, stejně jako u zemřelého při uctění jeho 

památky. Lékaři tomu marně tomu bránili, protože lidé byli přesvědčeni, že nemoc je 

trestem Božím. Neexistovaly také žádné izolační infekční budovy. Byla tu jen 

shromaždiště pro takové nemocné, která podle tehdejšího ministerského předsedy 

Kolomana Tiszy sloužila jen pro vystrašení lidí. Jejich vybavení bylo podobné věznicím 

[11]. 

 

Obrázek 22. Počet nemocných břišním tyfem, spálou a záškrtem na Podkarpatské Rusi v letech 1932-

1935 [16].  
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  Úspěchy preventivních opatření byly znatelné, avšak docházelo i ke špičkám v 

propuknutí epidemií jednotlivých infekčních onemocnění [16]. 

Velký odpor u obyvatelstva byl vůči očkování, i pro malé děti. Na Podkarpatské Rusi 

však platil zákon o povinnosti být očkován proti neštovicím, přesto proočkovanost byla 

na nízké úrovni. Například vypuknutí cholery se řešilo výhradně jen vápnem, jimž byla 

polévána celá volná prostranství okolo chalup i vnitřek chalup [11]. 

Průkopníkem v boji s epidemiemi a zoufalým stavem zdravotnictví byl Červený kříž. 

Ale významnou roli sehrála i vláda Československa, po válce byla zahájena 

modernizace zdravotnických zařízení a výstavba nových budov nemocnic po celém 

území Podkarpatské Rusi [1].    

Díky pomoci ČK (kapitola 2.3) a ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy ČSR 

městská veřejná nemocnice v Užhorodě už v roce 1921 měla infekční pavilon s 

celkovou kapacitou 20 lůžek; odpadní vody se však z pavilonu vypouštěly bez 

předchozí dezinfekce přímo do řeky. Kromě toho byl pavilon postaven v těsné blízkosti 

chirurgického pavilonu a nebyl nějak oddělen, takže docházelo ke kontaktu personálu 

s ostatním personálem nemocnice. Cholerový barák, který se nacházel na území 

pavilonu pro choromyslné, nebyl pro tyto účely vhodný [1,11]. 

V roce 1921 v městské veřejné nemocnici v Mukačevě pro absenci zvláštní budovy k 

izolačním účelům byly využívány staré chaty, které byly ve vlastnictví bývalého hraběte 

Schönborna. Ve veřejné župní nemocnici v Berehově byl pro infekčně nemocné 

k dispozici dřevěný barák s 23 lůžky a druhý neizolovaný barák. V Sevljuši pro izolace 

infekčně nemocných sloužil soukromý domek při nemocnici s 12 lůžky (obrázek 3,16) 

[11]. 
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Obrázek 22. Výskyt onemocnění skvrnitým tyfem na Podkarpatsku v letech 1920-1934 [16]. 

Na obrázku 22 je vidět, že v letech 1922–1925 se počet nemocných skvrnitým tyfem 

snížil více než 11krát. To bylo umožněno díky spolupráci ČK a ministerstva 

zdravotnictví a tělesné výchovy ČSR [1,16]. 

V prvním desetiletí v rámci ČSR mělo Podkarpatsko ucelený a fungující systém 

sanitárně hygienických zařízení: epidemiologickou službu, hygienickou autokolonu, 

vlak s bakteriologickou laboratoří, zdravotnická zařízení pro děti a dorost, sociální 

služby, léčebny na venkově, které byly první na Podkarpatské Rusi [1]. 

Statistické údaje za rok 1922 o epidemiologické situaci existovaly jen pokud šlo o 

větší města Podkarpatské Rusi. Úmrtí na tuberkulózu v tomto roce bylo 133 osob (40,7 

na 100 000 obyvatel). V porovnání se slovenskými byly údaje o úmrtnosti na 

tuberkulózu nižší (270,1 úmrtí na 100 000 obyvatel) [8]. 

Vysoká byla na tomto území i úmrtnost dětí do 1 roku života, nejen kvůli rozsáhlým 

epidemiím, kterými trpělo Podkarpatsko, ale i kvůli nízkému rozvoji sítě 

zdravotnických zařízení [16]. 
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Obrázek 23. Počet úmrtí dětí do 1 roku v % na Podkarpatské Rusi v letech 1919-1935 [16]. 

Obrázek 23 ukazuje, že dětská úmrtnost v letech 1919–1935 na Podkarpatské Rusi, 

nehledě na všechna opatření, zůstávala na stále vysoké úrovni. Úmrtnost dětí do prvního 

roku tvořila třetinu z celkové úmrtnosti obyvatelstva [16]. 

 

Obrázek 24.  Průměrný počet úmrtí dětí do 1 roku na 1 000 narozených ve srovnání Podkarpatské 

Rusi se státy Evropy, USA a Japonskem v letech 1919-1935 [32]. 

Z obrázku 24 je vidět, že v letech 1919–1935 byl průměrný počet úmrtí dětí do 

prvního roku na 1.000 narozených na Podkarpatské Rusi srovnatelný s těmito 

hodnotami v Rumunsku.  V Rusku byly tyto hodnoty ještě nepříznivější. Naopak 

18,33
18,42

17,39
17,19

16,48

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

1919-1923 1924-1928 1929-1933 1934 1935

P
o

če
t 

ú
m

rt
í 

d
ět

í 
d

o
 1

 r
o

k
u
 v

 %

Rok

250

182

144
130

208

65

94

61

155
172

0

50

100

150

200

250

300

P
rů

m
ěr

n
ý
 p

o
če

t 
ú
m

rt
í 

d
ět

í 
d

o
 1

 r
o

k
u
 n

a 

1
 0

0
0

 n
ar

o
ze

n
ý
ch

 v
 l

et
ec

h
 1

9
1

9
-1

9
3

5

Stát



53 

 

v Evropě úmrtnost dětí do 1 roku byla nižší (nejnižší ve Švédsku - 61), jen v Rumunsku 

byly hodnoty horší než na Podkarpatsku. I v Japonsku byly tyto hodnoty nižší., v USA – 

2,5krát nižší. Z toho lze vyvodit, že tyto státy nejen netrpěly rozsáhlými infekcemi, ale 

měly i mnohem vyvinutější zdravotní systém. Úmrtnost novorozenců na Podkarpatsku 

byla také mnohem vyšší než v českých zemích a na Slovensku [16,32]. 

  Díky postupnému zlepšování zdravotní péče se na Podkarpatské Rusi podařilo 

snížit úmrtnost z 3,3 % v roce 1920 na 1,7 % v roce 1935. Tím se podle statistik 

prodloužila střední délka života. Kojeneckou úmrtnost se však nepovedlo příliš snížit 

(z 17,6 % jen na 16,3 %) [7].  

V roce 1938 na konci příslušnosti Podkarpatské Rusi k ČSR tu bylo 210 infekčních 

lůžek. Problémem bylo, že zdravotnická pomoc všem pacientům (včetně infekčních) 

byla placená. Nemajetní obyvatelé na ni neměli prostředky a umírali doma [7,17]. 

Za 2. světové války v západních částech Ukrajiny v letech 1940–1941 stále plnilo 

svoje funkce 116 sanitárně epidemiologických stanic a 310 dezinfekčních komor. 

Pracovalo tu 224 lékařů – epidemiologů a infekcionistů [17]. 

Za okupace území Zakarpatské oblasti Maďarskem a nacistickým Německem byla 

téměř celá síť protiepidemiologických zařízení zničena [2,17]. 

4.4.2 Hygienicko-sanitární a epidemiologický stav na území Zakarpatské 

oblasti během příslušnosti k USSR 

Po roce 1944 bylo nutně obnovit fungování protiepidemiologických stanic. Ke dni 1. 

ledna 1946 v západních oblastech Ukrajiny působilo 134 takových stanic (přímo 

v Zakarpatské oblasti 15) a stejný počet dezinfekčních komor. V roce 1948 obnovil 

činnost Lvovský ústav mikrobiologie, epidemiologie a hygieny, který měl působnost 

pro celou západní část USSR [17].  

V roce 1946 byl v Užhorodu otevřen Dům sanitární osvěty (Дом санитарного 

просвещения), který měl jako ČK před 20 lety za úkol zvyšovat hygienické vzdělání. 

Téhož roku byla otevřena léčebně tělocvičná zařízení, léčebny tuberkulózy, rakoviny a 

malárie [9,16]. 
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Největší výskyt v poválečném Zakarpatsku z infekčních chorob měly skvrnitý tyfus a 

enteritidy. Proto v roce 1947 po celé západní Ukrajině bylo postaveno 700 stacionárních 

a dočasných parních koupelí, a také více než 1 000 dezinfekčních komor.  Protiinfekční 

opatření přinesla úspěchy. Tak v roce 1948 oproti roku 1947 bylo nižší onemocnění 

skvrnitým tyfem o 90 %, v roce 1949 o 25 %, byl rovněž úplně likvidován návratný 

tyfus. V grafech je ukázána tendence snižování onemocnění tyfem v Zakarpatské 

oblasti, přičemž bereme počet nemocných v roce 1946 za 100 %: 

         

Obrázek 25. Počet nemocných skvrnitým tyfem (bereme-li počet nemocných v roce 1946 za 100 %) 

v Zakarpatské oblasti v letech 1946-1952 [16].  

 

Obrázek 26. Počet nemocných návratným tyfem (bereme-li počet nemocných v roce 1946 za 100 %) 

v Zakarpatské oblasti v letech 1946-1952 [16]. 
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Z obrázku 26 je vidět, že v roce 1949 byl v Zakarpatské oblasti úplně likvidován 

návratný tyfus [16]. 

V roce 1946 byl v Užhorodě otevřen oblastní dispenzář pro boj s tuberkulózou. 

V celé oblasti byla v roce 1957 sanatoria pro nemocné tuberkulózou o kapacitě 325 

lůžek. V Mukačevské dětské oblastní nemocnici bylo otevřeno oddělení s kapacitou 50 

lůžek pro nemocné tuberkulózní meningitidou. Stejná oddělení byla otevřena ve městě 

Vinohradově o kapacitě 15 lůžek a v Mukačevské městské nemocnici s 25 lůžky [16]. 

Tak už v roce 1957 byla onemocnění skvrnitým tyfem nižší 45krát, břišním tyfem 

více než 10krát, záškrtem 15krát. Téměř byly likvidovány malárie, trachom, návratný 

tyfus. Celková smrtnost v roce 1958 ve srovnání s předchozím rokem byla nižší 2krát. V 

tomto roce v Zakarpatské oblasti působilo 40 stanic proti tuberkulóze a 6 stanic proti 

venerologickým onemocněním [16,17].  

4.4.3 První projevy virové hemoragické horečky na Zakarpatsku  

První nemocný byl dřevorubec. V noci u něho tělesná teplota stoupla na 38 °C, 

objevila se bolest hlavy, kloubů a v bederní krajině, slabost. Pacient byl hospitalizován 

v okresní nemocnici.  Pátého dne vysoká teplota a bolest přetrvávaly a objevila se 

nezadržitelná nauzea, zvracení a průjem, bolest břicha. 23. září 1949 pacient byl 

hospitalizován v oblastní nemocnici v Užhorodě s neprůchodností střev. Ta byla 

vyloučena a pacient byl přeložen na interní kliniku. Při ošetření byl pacient zmatený, 

cyanotický, slabost a průjem, puls pravidelný 66/min., krevní tlak byl 140/95, napnutá 

břišní stěna. Bez meningitických příznaků. I když teplota klesla, stav pacienta jen se 

zhoršoval. Anurie, lumbální punkce: 25 ml průhledné tekutiny. 27. září 1949 krevní tlak 

byl 160/100, puls pravidelný – 78/min., objevily se epileptické křeče, nemocný ztratil 

vědomí. 29. září 1949 bezvědomí, pacient umřel. [19].  

Profesor V. M. Slišek během června – prosince roku 1952 pozoroval řadu pacientů, a 

díky tomuto dokázal popsat klinický obraz onemocnění. Jeho výzkum umožnil lékařům 

správně diagnostikovat toto onemocnění. Předtím místo diagnózy hemoragická horečka 

často došlo k záměně s břišním tyfem, gastritidou, malárii, toxickou chřipkou atd. 

Usoudil, že se tato nemoc může objevit i v sousedních státech. Následně došlo k 

propuknutí horečky v Maďarsku a na Slovensku [19].  
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 V roce 1952 v západních částech Sovětského Svazu propukla nová epidemie 

vysokých teplot. Proto Ministerstvo zdravotnictví SSSR poslalo skupinu lékařů, kteří 

spolu s místními odbornicemi provedli vyšetření 20 pacientů, a udělali analýzu 50 

chorobopisů z archivu. Komise odhalila přítomnost epidemie horečky a posoudila, že 

má přírodní původ; přímo původce však zjištěn nebyl [19]. 

Ve Velké lékařské encyklopedii (Велика медична енциклопедія) toto onemocnění 

bylo označeno jako „zakarpatská hemoragická horečka“ [19].  

4.4.4 Hygienicko-sanitární a epidemiologický stav na území Zakarpatské 

oblasti v samostatné Ukrajině 

Činnost sanitární a epidemiologické služby je založena na zákoně O zajišťování 

sanitární a epidemické bezpečnosti obyvatelstva z roku 1994. Služba má za úkol 

vytvářet příznivé podmínky pro normální vývoj a výchovu dětí a mladistvých, zvýšení 

sanitárně hygienické vzdělaností obyvatelstva, prevenci a likvidaci kontaminace 

prostředí (půdy, nádrží a ovzduší), kontrolu pracovních podmínek v průmyslových 

závodech a v zemědělství, zlepšování podmínek výživy obyvatelstva, zavádění 

vyvážené nutrice a prevenci alimentárních otrav a infekcí, prevenci, snižování a 

likvidaci infekčních a parazitárních nemocí, prevenci zavlečení karanténních infekcí do 

země [33]. 

  Strukturu orgánů sanitárně epidemiologické služby tvoří hlavní státní sanitární 

lékař Ukrajiny, hlavní státní sanitární lékaři v každé oblasti, hlavní státní sanitární lékaři 

měst a regionů (mohou mít na starosti několik okresů nebo vesnic). Sanitárně 

epidemiologické stranice se skládají ze sanitárně hygienického, epidemiologického 

oddělení a různě kapacitních a profilovaných laboratoří [33]. 
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Obrázek 27. Počet infekčně nemocných bez chřipky a nachlazení v Zakarpatské oblasti v letech 2010-

2014 [34]. 

Z obrázku 27 vyplývá, že cirkulace infekčních onemocnění v oblasti je vysoká. Pro 

potlačení infekčních onemocnění je nejefektivnějším způsobem plošné očkování 

obyvatelstva. Při proočkovanosti 95 % osob se cirkulace infekčních nemocí mezi 

obyvateli zastavuje [34].  

 

Tabulka 5. Splnění plánu preventivního očkování v Zakarpatské oblasti a na Ukrajině v letech 2009-

2014 [34]. 

Rok 
Vakcinace v % Revakcinace v % Splnění plánu v % 

Oblast Ukrajina Oblast Ukrajina Oblast Ukrajina 

2009 82,7 64,84 83,8 78,79 83,2 73,97 

2010 63,1 50,03 65,7 60,25 67,5 56,72 

2011 34,3 51,13 31,7 43,1 35,1 45,91 

2012 50,7 67,1 52,8 61,46 51,7 63,02 

2013 56 53,01 43 47,43 48,1 49,86 

2014 49,6 Údaje nejsou 20,8 Údaje nejsou 30,9 Údaje nejsou 

 

Od roku 2010 bylo plnění plánu očkování v Zakarpatské oblasti na velmi nízké 

úrovni (v roce 2014 to bylo 30,9 %). Na celé Ukrajině byly tyto hodnoty ještě horší, 
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v oblasti, tak i na celé Ukrajině klesala celková proočkovanost obyvatelstva. Tím se 

postupně zhoršovala epidemiologická situace [34]. 

 

4.5 Zdravotnický personál na území Zakarpatské oblasti v letech 

1918–2018 

  Počet modernizací zajištěných vládou a Červeným křížem i jejich hodnota byly 

obrovské, ale změny přicházely mnohem pomaleji, než bylo v projektech a plánech. 

Nebyl snadný ani život lékařů, kteří tam byli vysíláni a kteří už v tomto regionu 

pracovali. Často taková práce nebyla spojena pouze s medicinskými, ale i 

psychologicko-sociálně-medicinskými problémy. Bylo nesnadné překonávat vrozenou 

nedůvěru k lékařům a nemocnicím, které v prvních letech připojení Podkarpatské Rusi 

k Československu byly v zanedbaném stavu [7]. 

 

4.5.1 Zdravotnický personál na území Podkarpatska v  letech 1918–1944 

   Počátkem 20. let byl na tomto území obrovský nedostatek zdravotnického 

personálu. Výrazným problémem byla i pasivita a v některých případech dokonce 

sabotáže maďarských lékařů a ošetřovatelského personálu, kteří neodešli [7]. 

   V tabulce 6 je uvedeno 7 lékařů vedoucích oddělení v Užhorodě, celkem však 

v nemocnici pracovalo 22 lékařů. V roce 1936 měla nemocnice města Užhorod 5 

oddělení: chirurgické, interní a očních chorob, infekční, venerologické, psychiatrické a 

také otorhinolaryngologickou ordinaci [1,7,9]. 

   Jeden z nejznámějších lékařů, kteří působili na Podkarpatsku v prvních letech po 

připojení k ČSR, byl MUDr. Václav Pejše primář interního oddělení v Mukačevu, který 

spolu s MUDr. Bohuslavem Albertem stál v čele modernizací a rekonstrukcí 

mukačevské nemocnice. Když MUDr. Bohuslav Albert odešel do Baťovy nemocnice ve 

Zlíně, vedení mukačevské převzal MUDr. Václav Pejše, a to až do roku 1938, kdy 

odešel do zlínské nemocnice [7]. 
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Tabulka 6. Personál v největších nemocnicích Podkarpatska v meziválečném období. [6,7,18]. 

Personál v největších nemocnicích Podkarpatska 

město 
počet 

lůžek 

počet 

lékařů 

počet 

ošetřujícího 

personálu 

jméno lékaře funkce 

Berehovo 450 13 49 

Svatopluk 

Veselý 

primář gynekologického 

odd. 

Emerich 

Székely 
primář interního odd. 

Bartalán 

Linner 

primář chirurgického 

odd. 

Nikolay 

Stachovský 
otorhinolaryngolog 

Mukačevo 357 12 41 

Václav Pejše primář interního odd. 

Alois 

Růžička 

primář gynekologického 

odd. 

zást. primáře 

chirurgického odd. 

Frant. Herz rentgenolog 

Solotvina 41 2 5 
Artur 

Hartmann 
zást. vedoucího lékaře 

Sevljuš 239 5 18 
Štefan 

Rokický 
primář 

Užhorod 664 18 66 

Alex 

Dolinay 

primář psychiatrického 

odd. 

Vasil 

Fedinec 

primář chirurgického 

odd. 

Vojtěch 

Kutka 

primář venerologického 

odd. 

Alex Hackel primář interního odd. 

Henrik 

Bloch 
primář interního odd. 

Martin 

Dziuban 
prosektor 

Wilhelm 

Feldmann 
rentgenolog 

Arnošt Gal otorhinolaryngolog 

Užhorod 74 4 5 
Elemér 

Němec 

primář porodnického 

odd. 

Celkem 1825 54 184   

 

   Pracovní doba lékařů byla dlouhá a náročná.  Obtížné bylo i cestování po 

neprůjezdné krajině Podkarpatska do nemocnice, za pacientem a občas i transport 

pacienta do zdravotnického zařízení. Pracovní povinnosti lékaři museli plnit nejen 
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v rámci úvazku v nemocnici nebo ambulanci, ale působili i v ČSČK nebo Masarykově 

lize proti tuberkulóze [7]. 

  Dostupnost lékařské pomoci pro obyvatelstvo nebyla v mnoha případech dobrá. 

Ekonomické problémy kraje byly výrazné, mzda běžných námezdních pracovníků při 

těžké a namáhavé prací byla jen 10 až 15 Kč denně. Zaměstnanci nebo soukromníci, 

kteří si neplatili nemocenské pojištění, museli hradit za pobyt v nemocnici 21 Kč denně. 

Proto řada vážně nemocných lidí dávala přednost tomu, aby umírali doma. [7]. 

4.5.2 Zdravotnický personál a nejznámější osobností na území Zakarpatské 

oblasti po 2. světové válce 

I když primárně byl úkol nesnižovat roli menších nemocnic, pro obyvatelstvo to 

znamenalo, že cesta do nemocničního zařízení trvala mnohem déle. Nové okresní 

venkovské nemocnice neměly lékaře internisty, chirurgy, pediatry, gynekology, 

infekcionisty, zubaře a otorhinolaryngology. Vezmeme-li celkový počet lékařů ve 

venkovských regionech v roce 1940 za 100 %, pak v roce 1950 jich bylo 160 %, v roce 

1955–195 % a v roce 1959 dokonce 252 %: 

 

Obrázek 28. Počet lékařů ve venkovských částech Zakarpatské oblasti v letech 1940-1959 v % [17]. 

 Nedostatek specializovaných lékařů byl překonáván zahájením kurzů v oblastních 

nemocnicích pro venkovské praktické lékaře, které trvaly 4-6 měsíců. Pro zvýšení 
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komunikace a výměnu zkušeností venkovských lékařů byly organizovány každoroční 

konference pro lékaře, kterých se zúčastňovali i lékaři oblastních nemocnic [17]. 

Tabulka 7. Srovnání počtu lékařů, sester a prohlídek v ambulantních zařízeních v Zakarpatské oblasti 

v letech 2005-2013 [26]. 

Roky 

Počet prohlídek v 

ambulantních zařízeních 

Počet lékařů na 10 

tisíc obyvatel 

Počet zdrav. sester 

na 10 tisíc obyvatel 

2005 199,7 42,1 104,1 

2006 207,4 42,5 100,3 

2007 221,5 40,8 95,4 

2008 211,6 41,2 92,3 

2009 214,8 41,3 92,1 

2010 221,8 42 92,2 

2011 224 42,2 91,8 

2012 228,3 41,2 88 

2013 243 41,1 87,2 

 

Významnou roli už v samostatné Ukrajině v kvalitě poskytované zdravotnické péče 

hraje dostatečný počet personálu v zařízeních. Z tabulky 26 je zřejmé, že počet lékařů 

v oblasti zůstal na téměř stejné úrovni. Citelně však poklesl počet zdravotnických sester, 

a to při zvětšeném počtu návštěv v ambulantních zařízeních. Kvalitu poskytované péče 

ovlivňuje i zatíženost zdravotnického personálu. Proto s růstem počtu zdravotnických 

zařízení je třeba zvětšovat počet zdravotnického personálu. Přitom se v letech 2005–

2013 stále udržoval počet lékařů na 10 tisíc obyvatel, ale počet zdravotnických sester 

postupně klesal (během 9 let téměř o 16 %) [26]. 

V letech 1995–2013 se v Zakarpatské oblasti téměř nezměnil počet lékařů různých 

oborů (5,4 tisíc). Důvodem je, že počet nemocnic (hlavně státních) v těchto letech klesl, 

ale v oblasti stoupal počet ambulancí, do nichž přecházeli lékaři. Stále klesal počet 

zdravotních sester. [27].      
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5 DISKUZE 

Ve zdravotnictví na území Zakarpatské oblasti za posledních 100 let (1918–2018) 

došlo k mnoha změnám nejenom z důvodů vývoje a postupné modernizace, ale i 

přizpůsobení podmínkám a požadavkům na zdravotnictví. 

Velkou roli a vliv na zdravotnictví v tomto regionu měly i historické událostí. Změny 

různých režimů pod jejichž kontrolou bylo území Zakarpatska, mělo různé vlivy na 

vývoj zdravotnictví v tomto regionu (jak pozitivní, tak i zjevně negativní).  

Po 1. světové válce zdravotnictví na Podkarpatské Rusi bylo ve stavu těžkého 

rozvratu. Celé území trpělo epidemiemi infekčních onemocnění. Síť zdravotnických 

zařízení nejenom nevyhovovala požadavkům obyvatelstva byla i zastaralá.  

Byla nízká důvěra obyvatelstva k lékařům a zdravotnickým zařízením. Především 

kvůli tomu, že historicky se v tomto regionu problémy se zdravím řešily v domácnosti, 

používaly lidové tradice, nejrůznější vědmy, mastičkáři a šarlatáni. Od nemocnic 

neustále odrazovala církev, která prohlašovala těžké nemoci za boží trest za hříšný 

život, který je nutno trpělivě snášet.  

Většina lékařů i zdravotnického personálu v té době na Podkarpatsku, byli maďarské 

národnosti. Proto obyčejní lidé jim prostě nerozuměli. A po připojení území k ČSR se 

většina z nich vystěhovala. [7,11] 

Československé řízení zdravotnictví řešilo problémy zvýšením rozpočtu na 

zdravotnictví tohoto regionu. Díky tomu byla do 2. světové války postavena vyhovující 

síť zařízení. Ale lze pozorovat rozdíly v popsání zdravotnictví na Podkarpatsku ve 

zdrojích napsaných v různých státech a období.  

Například český zdroj z roku 2018 [7] uvádí, že hned po připojení Podkarpatska do 

Československa celkový počet lůžek v nemocničních zařízeních byl 900. Ukrajinský 

zdroj z roku 2006 [1], uvádí jen 800. Avšak velkým problémem bylo nejen zvyšovat 

základní kapacitu lůžek, ale i modernizovat zdravotnictví zděděné po minulém režimu 

síť zdravotnických zařízení.  
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Velkou pomoc v prvních letech po válečném rozvratu poskytl také Červený kříž.  

V českém zdroji z roku 2018 [7] se uvádí, že ČK dodával potraviny žákům 

Podkarpatska do roku 1925. V ukrajinském zdroji zaměřeném na ČK [9] z roku 2012 je 

uvedeno, že žáci na Podkarpatské Rusi dostávali potraviny až do roku 1927.  

Stejná nepřesnost ohledně působení Červeného kříže byla ve slovenském zdroji o 

Podkarpatské Rusi z roku 2017 [8]. V něm bylo uvedeno, že v roce 1920 ČK založil 

v Chustu infekční mobilní nemocnici s kapacitou 40 lůžek, ale v ukrajinském zdroji o 

ČK [9] se píše, že nemocnice měla o 20 lůžek více. 

Velkým překvapením byly rozdílné skutečností uvedené ve zdrojích o Podkarpatsku 

v popisu dostupnosti zdravotnické pomoci pro obyvatelstvo tohoto území. Česká kniha 

z roku 2018 [7] uvádí, že l den pobytu v nemocnici stál 22 Kč denně, když plat dělníka 

na Podkarpatské Rusi byl 10–15 Kč denně. To potvrzuje nízkou dostupnost. Jiná čísla 

uvádí autorka ukrajinského zdroje z roku 2006 [1]. Plat byl popsán obdobně – 8 - 14 Kč 

denně. Ale pobyt na nemocničním lůžku podle tohoto pramen stál minimálně 22 Kč, 

poplatek se však mohl lišit podle závažnosti onemocnění a oddělení, na kterém byl 

hospitalizován pacient, a cena pak mohla dosahovat až 70 Kč denně. 

I když zdroje [1] a [9] uveřejnila stejná ukrajinská autorka, oba byly zaměřeny na 

rozvoj zdravotnictví na území Zakarpatské oblasti. A česká kniha z roku 2018 [7] byla 

napsána o celkové historii Podkarpatské Rusi v Československu, a časově přizpůsobena 

století výročí vzniku (1918-2018). Slovenský zdroj z roku 2017 (Slabotinský 

Radek. Medicína, farmacie a veterinární lékařství: kapitoly k dějinám a vybraným 

tématům) [8] má o Podkarpatsku jen několik vybraných kapitol.  

Ale bez ohledu na rozdíly Červený kříž poskytnul v meziválečném období na 

Podkarpatské Rusi velkou pomoc pro rozvoj zdravotnictví a potlačení epidemii. 

O období 2. světové války a o maďarské okupaci téměř žádná evidence o rozvoji 

zdravotnictví zachována nebyla.  
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V roce 1944 se Zakarpatské území stává součástí SSSR, od roku 1946 má název 

Zakarpatská oblast. Proto od té doby lze spoléhat jen na sovětské zdroje o zdravotnictví 

této oblasti.  

Nejvýraznější vlastností v sovětských zdrojích o tomto území v poválečném období 

bylo to, že sovětské řízení zdravotnictví odmítalo všechny úspěchy v rozvoji 

zdravotnictví, které byly zděděny od minulých režimů a států. Bylo popisováno, že 

buržoazní Rakousko-uherská monarchie a kapitalistické Československo nepřinesly 

do této oblasti žádné výhody [16,17].  

Například ve zdroji Akademie věd USSR z roku 1961 bylo uvedeno, že 

českoslovenští lékaři, aby snížili počet úmrtí v nemocničních zařízeních, schválně 

propouštěli pacienty „klidně“ umřít v domácnosti [17]. 

 Nehledě na prosovětskou propagandu o výhodách komunistického (socialistického) 

režimu a odmítání toho, že v období ČSR na tomto území probíhaly velké změny ve 

zdravotnictví, realita mluví ve skutečnostech jinak. 

 Rozvoj zdravotnictví v celé západní USSR podporovalo hodně lékařů a vědců, 

s praxí v západních zemích a širokou klinickou praxi v terénu SSSR. 

Díky těmto lidem Zakarpatská oblast zděděná samostatnou Ukrajinou v roce 1991 

měla rozvinutou síť zdravotnických zařízení s velkým počtem zkušeného personálu.  

Současné zdravotnictví i v mnoha vyspělých státech má problémy s rostoucím 

počtem HIV pozitivních.  Podle obrázku 30 je vidět, že v oblasti během 9 let počet HIV 

pozitivních stoupl  2,25krát. V ČR za stejné období tato hodnota stoupla 2,54krát (z 826 

v roce 2005 na 2.100 v roce 2013). To je spojeno s demografickou situací v oblasti od 

90. let XX. století, která je popsána v kapitole 2.1.6. 
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Obrázek 30. Počet HIV pozitivních v Zakarpatské oblasti v letech 2005-2013 [26]. 

V současnosti Ukrajina obtížně snáší citelné ekonomické a politické problémy. Ale 

nehledě na to díky své historii, umístění a vysoké kvalitě ovzduší, hlavně v horských 

částech, má Zakarpatská oblast jeden z nejlepších ukazatelů zdraví ze všech 

ukrajinských regionů. Zakarpatská oblast je nejzápadnější na Ukrajině a hraničí se 

Slovenskou republikou, Maďarskem a Rumunskem (které jsou v EU), což ovlivňuje i 

rozvoj zdravotnictví v oblasti. Proto bude-li se Ukrajina politicky sbližovat s EU, 

Zakarpatská oblast má velkou perspektivu rozvoje [27,30]. 

36

22

43 42

50

62 63

82 81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
o

če
t 

H
IV

 p
o

zi
ti

v
n
íc

h
 v

 o
b

la
st

i

Rok



66 

 

6 ZÁVĚR 

Práce je věnovaná vyhodnocení postupného rozvoje zdravotní péče v Zakarpatské 

oblasti v letech 1918–2018. V práci bylo použito několik desítek zdrojů napsaných 

v různých státech a obdobích. 

 Rozvoj nemocniční a ambulantní péče, činnost Červeného kříže a sanitárně-

epidemiologické služby na Zakarpatsku během 100 let byl popsán podle porovnání 

literatury různých zemí. Rovněž několik autorů, kteří popisovali zdravotní péči ve 

stejném období, mohlo mít odlišný názor. Například sovětští autoři o činnosti 

Československé republiky a Rakousko-Uherska nebo ukrajinští autoři o činnosti 

sovětské vlády. Ale záměrem autora této práce bylo popsat rozvoj zdravotní péči a 

činnost zdravotnického personálu bez ohledu na politické vlivy.  

 



67 

 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

1. ZULR – Západoukrajinská lidová republika; 

2. UNR – Ukrajinská lidová republika; 

3. RTG – rentgen; 

4. USSR – Ukrajinská sovětská socialistická republika; 

5. SSSR – Svaz sovětských socialistických republik; 

6. EU – Evropská unie; 

7. ČSR – Československá republika; 

8. NLK – Národní lékařská knihovna; 

9. ČK – Červený kříž; 

10. ČSČK – Československý červený kříž. 
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