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Cílem činnosti České lymfologické společnosti je sdruŽit a dát pevnou organizační moŽnos
Iékařům a zdravotníkům zabývajícím se a zajírnajícím se o lymfologii, která se sta1a moclernír
interdisciplinárním medicínským oborem. Společr-rost sdruŽuje odborni'ky a zájemce _ inte:_
nisty, onkology, chirurgy, angiology, dermatology, pediatry, radiology, parology, anatom.,
specialisty diagnostických oborů, teoretické a experimentální pracovníky' fyzioterapeirt '

a další.

Tematická oblast činností společnosti zahrnuje problematiku mízního systémtr v nejširšíc
souvislostech. K pilířům patří anatomie, Íyziologie a patofyziologie míznr'tro systému, di*_
gnostika patologických stavů, primární a sekundární onenlocnění mízního Systému' porucl-
mízního oběhu a jejich léčba (konzervativní a chirurgická), poruchy imunologie a další pat, _

logické Stavy míZního systému včetně komplexní péče o nemocné, zahrnující psychosociál_
rehabilitaci.

Dr' Bechyně a prof. Blahoš dali clne 14. 8. 1992 podnět kzaložení České lymfologic'.
společnosti. Ve dnech l8.-l9. g' 1992 se pořádal Evropský lymfologický kongres (GELv Praze. Prof. Bruna ii clr' Bechyně svolali 19. 9. 1992 zájemce a na schůzi byl zvol;-
předsedou společnosti prof' MUDr. Karel Benda, DrSc. (Brno), rnístopředsedou MLD
Nykodýmová (Mnichovice), vědeckým sekretářem MUDr. Bechyně; členy výboru se sti



prof. Bruna (Praha), doc' Cepeláková (Plzeň), MUDr. Válka (Brno), MUDr. Král (Ústí nad
Labem), s. Hokešová a Štiková (Karlovy Vary); do revtzní komise byli zvoleni: MUDr.
Jurgová (Košice) a MUDr. Švestková (Brno).

Tomuto zvolení však předcházely práce v lymfologii, které reprezentovali: Bartoš, Brzek,
Belán, Bechyně, Bohutová, Benda, Bruna, Fabian, Horňák, Chudáček, Králová, Makai' Málek,
Vítek, Vojtíšek' Wiedermann' Beška, Halousková, Kašpar, Richter, Kuturňa' Klačko, Chmel,
Sehr.

Zavedení lymfografie do klinické praxe Kinmonthem (1952) bylo velkým pokrokem
radiodiagnostiky. Po roce l912 nastupuje éra pouŽitelnosti lymfoscintigrafie, kterou u nás
zavedl dr' Bechyně (1983 byl vydán Atlas lymfografie autorů Bechyně, Cyb, Nestajko' Benda
a Bruna). Současně pokračovalo studium fyziologie a patofyziologie lymfatického systému
(Fóldi' Casiey-Smit, Rusznyak)' na které navázal dánský manŽelský pár Vodder a Vodderová.
Ti vystoupili v PaŤíži s lymfatickou drenáŽí, kterou pak rozpracovali dále Asdonk, Kuhnke,
FÓldiaSchobert.Dne14' 3.1988podaldr.Bechynězlepšovacínávrh(čj.373188)naděkanát
FVL UK na presoterapii otoků, ale uŽ od podzimu 1987 prováděl dr' Bechyně presoterapiie
na onkologickém oddělení prim. Dostálové ve FN v Motole.

Na II. flebologickém kongresu y Praze (duben 1990) uvedl dr. Bechyně první výsledky
komplexní terapie otoků. Stejná problematika byla na programu l' všesvazové konferenci
v AndiŽanu (Uzbecká republika).

V polovině roku 1 99 l začala spolupráce na protypu přístroj ů pro přerušovanou presoterapii
otoků (Panenské BřeŽany a TESLA-Praha) a ziiroveň se řešily nedostatky návleků s firmou
LOAIÝA _ obojí inicioval dr. Bechyně.

Dr. Bechyně upozornil dr. MuŽíka Z ministerstva zdravotnictví na závěrečnou zprávu
obhájenou prof. Bendou (úkol - 12-561-811-03110 v srpnu 1990), který se stal podkladem
další činnosti terapie lymfatického systému.

Dne 18. 9. 199I zahájtl dr. Bechyně komplexní terapii otoků na pneumologické klinice
i. lékďské fakulty UK za přítomnosti ministra Bojara, Jiřiny Bohdalové a 200 zdravotnftů
z Prahy, Plzně, Brna, Karlových Varu, Kladrub a Bratislavy. Své poznatky z 3měsíčního
pobytu ve Vídni u prof. Mosbecka a prof' Partsche prohlubil dr. Bechyně absolvováním kurzu
manuální lymfodrenáŽe v Bad Sáckingen.

Začátkem roku 1992 poslal prof. Benda na ministerstvo zdravotnictví vyjádření ke strategii
1éčby chronického lymfedému končetin a prof. Bruna navrhl zŤízení centra pod vedením
lymfologické společností nebo pověřit vedením dr. Bechyněho. Postgraduálnítro a pregradu-
álnfto vyučování se ujala lékďská fakulta a ILF. Dr. Bechyně poŽadoval doplnit sazebník
diagnostických a léčebných metod o kódy terapie otoků. Po zaregistrováníLigy proti otokům
se dr' Bechyně staljejím předsedou. Výsledky léčení lymfedému v ČR přednesli dr' Bechyně
a dr. Bechyňovánamezinárodním kongresu v Montrealu.

V 78 městech České republiky pracují lékaři-lymfoterapeuti, Z toho v lázníchKarlovy Vary'
Jáchymov a Poděbrady. Dobře vybavenájsou lůŽková oddělení Dermatovenerologické kliniky
2. LF UK (doc. MUDr. J. Hercogové, CSc., Praha), Dermatovenerologická klinika FN v Plzni
(prof' MUDr. V. Resla, CSc'), koŽní oddělení prim. MUDr. Diamantové-Blahýnkovó v olo-
mouci, koŽní klinika doc. MUDr' V. Semerádové, CSc., v Brně. Nejlépe vybavené dia-
gnostické centru má prof. MUDr' K. Benda, DrSc.' na Radiodiagnostické kliníce FN v Brně.

Významné aktivity
První školení v kurzu manuální lymfodrenáŽe začalo 2. 1l . 1992 v Karlových Varech a od

té doby se koná pravidelně nejméně 2krát ročně. V lednu 1997 se konal kurz v Bardejově, čímŽ



byl dán základlymfologické sekce na Slovensku. Dr. Bechyně se zaslouŽil o Školení V manu-

áíní lymfodrenáii ,, Sydney (Austrálie), vedl tamní kurzy V roce 1999. Akademie rehabilitace

ve Wroclavi ho téhoŽ roku pozvala, aby se ujal školení v Polsku'

Lymfotogická společnost pořádá pravidelně mezinárodní kongresy LYMPHO'
Experiméntální práce prof. Elišky a doc. Eliškovéjsou prezentovány auznávány celosvě_

tově' Zvláště jsou ceněny práce těchto autorů, neboť dokázaly škodlivost masáŽe u lymfedémů

a úrčelnost lymfodrenáŽe u těchto postiŽení'

Dr. Bechyně a dr. Bechyňová vydali monografii Terapie lymfedému (1993)' která byla

oceněna Čm rpp a dále Mízní otok - lymfedém, kornplexní terapie (1996)'

Zahraniční spolupráce
Aktivita členů společnosti má odezvu i mezinárodní, neboť prof. Benda, prof. Eliška, doc'

E'lišková i dr. Bechyně se pravidelně účastní akcí nejen v Evropě, ale i v Americe, Japonsku'

Austrálii či Rusku i Asii, coŽ dokazuje jejich bohatý publikační prograln' Prof' Bruna, ktery

působí v JiŽní Africe, udržuje kontakty se společností, které jsou utuŽovány v Evropské

iymÍblogické společnosti GÉL. Vynikaiící práce v rliagnostice prof. Bruny a prof. Bendr

přerostly hranice naší vlasti'

Časopis
Časopiser-,-' pro společnost je odborný časopis pro flebologii, lymfologii a všeobecnou

angiologii Praktická flebologie, kde se dobře prezentují práce čienů společnosti.

ocenění
Česmými členy společnosti se stali: prof. Bařinka, prof' Belán, prof. Bartoš, prof. Bruna

prof. Benda, dr. Bechyně a prof. Eliška.

Předseda: Prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.

Radiodiagnostická klinika, FN Brno-Bohunice

Věctecký sekrettíř: MUDr. Miroslav Bechyně, CSc'

Dermatovenerologická kliníka 2. LF UK, Praha

Podklady zpracoval MUDr' Miroslav Bechyně, CSc'

Neaktualizováno.


