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Primář MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Chtěl jsem být popelářem – vozit se vzadu na stupačce…
Když je pan primář pracovně velmi
vytížený, používá při cestách za
svými pacienty tu a tam i letadlo…

Čím jste chtěl být jako malý kluk?
Většina chlapců touží stát se hasičem,
popelářem nebo prezidentem…
Já chtěl být tím popelářem – vozit se
vzadu na stupačce a moci si kdykoliv
seskočit bylo pro mě symbolem svobody. Pak jsem chtěl být lesníkem – sám
v tichém lese. No a nakonec vyhrála
medicína. Prezidentem jsem se stát, pokud se pamatuji, nechtěl. Ale život přinesl, že prezident byl můj pacient. Byla
to pro mě velká čest.
Co vás přivedlo k lékařství?
Touha dělat něco smysluplného, tvůrčího,
potřebného. A nikdy jsem toho nelitoval.
Proč zrovna oftalmologie?
Protože v tom oboru se mísí technika
s medicínou, je to operační obor a výsledky jsou rychlé a zřetelné. Když uděláte oční operaci, za pár hodin pacient
dobře vidí. Když ji neuděláte dobře, tak
to je taky „vidět“.
Máte na svém kontě spoustu prvenství
a inovací v oboru očních operacích.
Jak se rodí nápady?
Snažím se přemýšlet, jak operaci provést
lépe, jednodušeji, účinněji. Nikdy nejsem
spokojen s tím, jak dobře to funguje už
teď. Spolupracujeme s významnými firmami v zahraničí a diskutuji s lidmi, kteří
oční chirurgii zasvětili celý život.. Je to
touha dělat něco pořád lépe a lépe.
Co konkrétně nového se vám v poslední době podařilo?
Poslední inovací je zavedení operací
dioptrií femtosekundovým laserem,
které provádíme na klinice Gemini ve
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Oční lékař s dlouholetou praxí a zkušenostmi v široké
škále očních operací. Kromě laserových korekcí zraku
provádí také operace šedého zákalu a sítnice. Mnoho
operací provedl jako první lékař v ČR, některé jako první
na světě. I přes plné pracovní nasazení a profesionální
zaujetí (operativa a výuka mladých lékařů na Karlově
univerzitě v Praze) si dokáže najít čas pro svou ženu
Janu, syna Jiřího a dceru Dorotku.

Zlíně a v Praze jako jediní
v ČR. Femtosekundový laser je nesmírně šetrný
a přesný, operace je bezbolestná a už druhý den lidé
většinou velmi pěkně vidí. V USA tato
metoda existuje již několik let, ale ve
Švýcarsku až vloni vyvinuli laser, který
ty americké výrazně předčí. Nám se
podařilo jako pátým v Evropě začít tímto laserem operovat.
Kromě působení na privátní klinice
Gemini jste ještě primářem očního oddělení v Baťově krajské nemocnici.
Jak to všechno zvládáte?
Je toho víc než dost, ale snažím se budovat okolo sebe tým kvalitních spolupracovníků, což se daří. Navíc ještě učím na
lékařské fakultě v Praze a na zlínské
univerzitě. Takže se opravdu nenudím.
Máte ještě někdy čas na rodinu a své
koníčky?
Času na rodinu je méně, než bych chtěl,
mám někdy výčitky. Krátký volný čas

vyplňuji sportem a domácím kutěním.
K obojímu se snažím vést i své děti. Celá
rodina jezdí na lyžích a na snowboardech, všichni také na vodních lyžích, na
kolech a kolečkových bruslích.
Mnoho pracovně vytížených manažerů hovoří o tom, že už ani nevědí, jak
vypadá dovolená. Dokážete si ji udělat? Jak taková dovolená vypadá?
Dovolenou jsme zatím měli každý rok
dvakrát. V zimě jsou to hory, v létě ledasco. Poslední dovolená byla poznávací
výlet na Island, který se moc povedl. Měli
jsme štěstí na počasí a poznali jsme zemi,
kde se na malé ploše vyskytuje neuvěřitelné množství překrásných vodopádů,
sopek, hor, ledovců, gejzírů a termálních
pramenů. Oblast zvaná Langmanalaugar
mi připomněla Tibet, jímž jsem cestoval
před mnoha lety. Také jsme si tam užili
jako řidiči – prázdné cesty, překonávání
divokých řek. Moc pěkně jsme si odpočinuli a Island se nám nezapomenutelně
zapsal do vzpomínek. X

S dlouholetým pacientem Tomášem Baťou

P.R.

