
28

Kůže promlouvá za celé tělo

Doc. MUDr. Bohumír Rejsek 

(1891–1968), český dermatolog, pro-

moval v roce 1914 na pražské lékařské 

fakultě. Docentury dosáhl roku 1946; 

působil jako konziliář na Dětské klini-

ce na Karlově a na Kožní klinice Ne-

mocnice Na Bulovce. Pedagogickou 

aktivitu vyvíjel v letech 1951–1958, 

a to na Fakultě dětského lékařství Uni-

verzity Karlovy (dnešní 2. LF). Po od-

chodu do důchodu pracoval na kož-

ním oddělení KÚNZ v Praze. Traduje 

se jím předepisovaná dehtovo-sírová 

mast (Unguentum sec. Rejsek).

Pohlazení pro játra a žlučník 

Prof. MUDr. Otakar Šmahel, DrSc. 

(1913–1978) byl internistou, patofy-

ziologem a farmakologem. Promoval 

v roce 1936, profesorem byl jmenován 

roku 1964. V letech 1961–1969 zastával 

funkci ředitele Výzkumného ústavu ex-

perimentální terapie v Praze-Krči. Vedle 

práce klinika působil jako šéfredaktor 

Časopisu lékařů českých (1952–1971). 

Šmahelův žlučníkový čaj, byť je hořký, 

si pacienti pochvalují dodnes. 

Když se nedostávalo specialit

Mnozí si jistě vybaví předpis 

na Mentlovy prášky s luminalem, pa-

paverinem a theobrominem, určené 

k léčbě hypertenze a anginy pecto-

ris. Prof. MUDr. Stanislav Mentl 

(1894–1981) proslul jako interní lékař 

a kardiolog. Byl žákem prof. Liben-

ského. Promoval v roce 1920, o tři-

náct let později se sám stal profeso-

rem Univerzity Karlovy. Spoluzaklá-

dal Československou kardiologickou 

společnost. V letech 1935–1945 vedl 

kardiologické oddělení Vinohradské 

fakultní nemocnice. Po 2. světové 

válce mu byla zakázána vědecká 

i pedagogická činnost. Roku 1991 

byl posmrtně rehabilitován.

Čaj s vůní máty a meduňky

Doc. MUDr. RNDr. PhMr. Franti-

šek Mališ, DrSc. (1922–2003) byl 

znám jako farmaceut, internista gas-

troenterolog, vysokoškolský učitel 

a katolický kněz. Na 1. LF UK se věno-

val biochemické diagnostice trávi-

cího ústrojí. V letech 1993–1995 byl 

ředitelem Nemocnice Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského v Pra-

ze. Voňavé karminativní směsi (Spe-

cies Mališ) se v tamní ústavní lékárně 

připravovalo na kilogramy… 

 „Nebeská“

 mast na velká trápení

PhMr. Libor Žák (nar. 1918) po ma-

turitě na gymnáziu (1942) studo-

val na Přírodovědecké fakultě UK 

a na Lékařské fakultě UK v Praze. 

Po promoci (1949) pracoval v ha-

vlíčkobrodských lékárnách „U anděla 

strážce“, „U mostu“ a „U zlaté koruny“. 

V letech 1962–1990 vedl ústavní lé-

kárnu Okresní nemocnice a Psychiat-

rické léčebny v Havlíčkově Brodě. Pro 

Žákovu mast modré barvy na dětské 

zadečky se sjížděly maminky a ba-

bičky ze širokého okolí.

Děti nejsou „malí dospělí“

Doc. MUDr. Antonín Valík, CSc. 

(1917–1987) se po promoci stal se-

kundárním lékařem v jaroměřské 

nemocnici. Poté byl asistentem a vě-

deckým asistentem III. dětské kliniky 

Fakulty všeobecného lékařství UK 

(dnešní 1. LF) v Praze, po obhájení 

habilitační práce v oboru pediatrie 

získal post zástupce přednosty kli-

niky. Po roce 1968 působil na inter-

ním oddělení nemocnice Strahov 

a v OÚNZ Jindřichův Hradec. Zabý-

val se problematikou kojeneckých 

průjmů a perorální rehydratace. 

Sestavil předpis na prášky (Pulveres 

Valík) k přípravě roztoku pro náhradu 

iontů, energie a tekutin. 

Nezapomenutelné osobnosti medicíny a farmacie II

ČASOPIS, KTERÝ SI VÁŽÍ VAŠICH ZNALOSTÍ. PRO ODBORNÍKY LÉKÁREN.

Robert Jirásek

Edukafarm, Praha

V minulém čísle jsme si 

představili pět výjimečných 

osobností, které autorsky při-

spěly do receptářů IPLP. Jejich 

jména si nezaslouží, aby byla 

zapomenuta. Proto dnes na-

vážeme dalšími, a to z oblasti 

farmakologie, interního lékař-

ství a dermatologie. 

Více informací na www.edukafarm.cz
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