
statistiku. Ta okolnost vedla k otázce, zda snad příčinou nejsou nosiči Finišových 
bakterií mezi ústavním personálem. Soustavný výzkum zdá se už dnes ukazovatij 

že tomu tak někdy skutečně jest a že zdrojem infekce jsou hlavně chronické 
hnisavé procesy a katary v nose, postranních nosních dutinách, v dutině ústní, 
chronická hnisání v mandlích1), průduškách atd. Procesy zhusta nebrání lékaři 

nebo ošetřovatelce ve výkonu povolání, ba mohou býti i bez nápadnějších pří
znaků, po případě jsou nepoznány. Nejsou sice zdrojem nebezpečí pro osoby 
jinak zdravé, ale ve styku s organismem nemocným, jehož obranné síly jsou zhusta 

podlomeny, mohou způsobiti nákazu a tím komplikace pooperační nebo šesti
nedělní. Ač toto zkoumání není ještě zdaleka hotovo a jeho výsledky jsou zatím 

nejisté, zavedly již dnes některé nemocnice a léčebné ústavy — také u nás — 
povinnou bakte riologickou kontrolu svého personálu lékařského i pomocného.

Dr. E. K.

Poznámky a zprávy.
Vysoké školy. Dne 16. března 1937 

navštívil president republiky českou 
techniku v Brně a Masarykovu univer
situ. Česká technika v Brně udělila pre
sidentovi republiky čestný doktorát 
technických věd a usnesla se přijmouti 
jeho jméno; nazývá se tedy nyní Česká 
vysoká škola technická dra Edvarda 
Beneše. Po slavnostní promoci učinil 
president republiky obsáhlý projev 
o technické práci a jejím poslání v lid
ské společnosti; zdůraznil zejména po
třebu organického spojení technické a 
duchovědné práce a potřebu jednotného 
mravního základu ve všem usilování 
o pokrok. „Boj o nového člověka a no
vou kulturu není problémem technic
kým. Je to problém mravní, jde prostě 
o to, dát velkolepé objevy moderní 
techniky do rukou řádných lidí, řádně 
a správně vedené společenské a státní 
organisaci.“

Filosofická fakulta Masarykovy uni
versity udílejíc presidentovi čestný dok
torát oceňovala především vysokou vě
deckou a mravní úroveň jeho díla. 
Chtěla osvědčiti, jak nejen slovem, 
nýbrž i činy pomáhá president k ví
tězství ducha, a svým rozhodnutím tou
žila universita projeviti, že presidentovy 
humánní a mírové snahy docházejí 
obecného uznání a podpory. President 
pronesl po své promoci skvělou před

nášku, v níž rozebral filosoficky dne
šek, zejména po stránce utváření spole
čenského a myšlenkového. „Jde o to, 
aby přeměny a vývoje děly se cestou 
klidnou ... Tvrdím, že prudký, násilný 
konflikt není nutný — a zejména vá
lečný konflikt by neměl smyslu. Vyšel 
by z něho rozvrat ještě horší. V tom 
nám může klidné badání filosofické a 
objektivní věda pomáhat.. .

Naše mladá universita Masarykova 
za dobu svého krátkého trvání si 
získala v našem kulturním životě a 
v našem vědeckém světě místo nanej
výš čestné a svou průbojností, aktiv
ností a vědeckou zdatnosti koná krásně 
úkol, jenž jí ve státě našem připadl.“ 
í y

Přenášení bílých krvinek do ran.
Jest obecně známo, že v některých 
případech se provádí přelévání (trans
fuse) krve z člověka do člověka. Méně 
pozornosti bylo dosud věnováno otáz
ce, zda by bylo lze přenášeti jen bílé 
krvinky (leukocyty a lymfocyty). 
Zdařilé pokusy v tomto směru provádí 
několik let u nás doc. dr. Hanausek, 
Vypracoval způsob, jímž lze rychle 
získati z krve velké množství živých 
leukocytů a uchovávati je (chladem) 
řadu dní pro pozdější potřebu. Přeží
vající leukocyty si dlouho podržují 
schopnost pohlcovati bakterie a ztrá-

’) Víz článek prof. dra Preceditela, Věda a život II, 517.
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