
 

 

Tisková zpráva 

Tuberkulóza představuje stále velké riziko pro svět a právě z těchto důvodů byl vyhlášen Světový den boje proti 

tuberkulóze (TBC). I přes to, že Česká republika patří mezi země s minimálním výskytem této nemoci, a to 

převážně díky včasnému očkování dětí, existují země, kde je TBC stále rozšířená a lidé na ni umírají. Pokud 

se podíváme na počet nemocných tuberkulózou pohledem statistika, jsou čísla alarmující; prakticky 1/3 lidí na 

zemi je touto nemocí nakažena.  
 

Tuberkulóza, TBC či souchotiny nebo oubytě je 

velice závažné infekční onemocnění, které 

způsobují bakterie, napadající převážně plíce. 

Šíření této nemoci probíhá vzduchem 

a nejčastějším projevem je silný krvavý kašel 

a horečka. Velké riziko tuberkulózy je v tom, že 

většina nakažených má nemoc v latentním stavu 

a existuje zde pravděpodobnost, že u 10 % 

nakažených se nemoc dostane do stádia 

otevřené tuberkulózy. Problematikou dětské 

tuberkulózy, otázkami její ho vzniku a způsobů 

léčení se zabýval již od studií i profesor MUDr. 

František Hamza. Zakladatel Hamzovy léčebny 

pro děti a dospělé v Luži-Košumberku, věhlasný lékař, který svojí vytrvalostí a pílí dosáhl mnoho nejen v lékařské 

oblasti, ale i ve veřejném životě. Byl zakladatelem a budovatelem Ústavu sociálního lékařství Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity, dalších protituberkulózních dětských léčeben. Byl rovněž průkopníkem integrálního 

sociálního lékařství a preventivní medicíny. Významně se podílel na organizaci československého zdravotnictví 

s konkrétní aplikací vlastních, na tehdejší dobu moderních komplexních léčebných metod, zaměřoval 

se i na prevenci a hygienická opatření v praxi. Závažné místo v jeho léčebném přístupu patřilo školní zdravotní 

péči a proklamaci společné cesty ke zdraví. V roce 1902 se stal starostou obce a pomáhal v rozvoji. Zrušil 

židovsko-německou školu, postavil novou na tehdejší poměry moderní školní budovu, zalesnil pusté stráně 

kolem města, zřídil kanalizaci a vodovod, založil sirotčinec a na jeho popud byl postaven domov pro zestárlé 

občany (starobinec). Byl členem téměř všech spolků. Za svoji veřejnou činnost dostal ocenění „Císařského rady“. 

6. března uplynulo již 148 let od jeho narození.  
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Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz  

http://www.hamzova-lecebna.cz/

