
Nové tváře programu:  
doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.   
— plastický chirurg  
z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
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Jste úspěšný plastický chirurg, přednosta Kliniky 
plastické chirurgie ve FNKV, navíc vedete zavedenou 
soukromou praxi a přednášíte na lékařské fakultě. Co vás 
přimělo k  účasti na misích programu MEDEVAC? Váhal 
jste dlouho?

Nerad bych byl patetický, ale myslím si, že práce lékaře 
není jen povolání, ale poslání. Po nabídce MEDEVACu 
zapojit se do jeho projektů jsem tedy dlouho neváhal. 
Z  odborného hlediska mě lákalo porovnat své znalosti  
a schopnosti se světem, kde jsou jiné společenské, kulturní  
a ekonomické podmínky, se světem, kde se pacienti potýkají 
se zdravotními problémy jako důsledkem válečného 
konfliktu. Kromě toho jsme s  týmem operovali pacienty 
s  vrozenými vadami obličeje a končetin. Některé tyto 
vady, které jsme měli možnost vidět, se u nás díky časné 
diagnostice a následnému umělému přerušení těhotenství 
už prakticky nevyskytují. Účast na misích tak znamená  

i získání opravdu velkého množství nových zkušeností.

V  roce 2018 jste poprvé operoval s  vaším týmem  
v jordánském Ammánu, na jaké pacienty jste se při 
výběru zaměřili?

Zaměřili jsme se především na syrské uprchlíky, kteří bydlí 
v uprchlických táborech. Prioritou byly děti, ale operovali 
jsme i dospělé pacienty. Spektrum indikací bylo velmi 
široké, od nejrůznějších poúrazových stavů, popálenin až 
pro vrozené vady obličeje a končetin.

Vnímal jste z pozice chirurga nějaký rozdíl mezi českým 
pacientem a pacienty, které jste operoval v Jordánsku? 
Ať už v diagnóze či v pooperační péči?

Před naším příjezdem byl již proveden velmi kvalitně 
provedený předvýběr pacientů doktorem Watheqem, 

V roce 2018 se k nemocnicím vyjíždějícím v rámci programu MEDEVAC nově přidala také Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady. Svou první misi do Jordánska absolvoval tým Plastické a rekonstrukční chirurgie v září. Na jaké pacienty se 
tým zaměřil a s jakým očekáváním se na misi vydal si můžete přečíst v rozhovoru s přednostou Kliniky plastické chirurgie 
a vedoucím mise doc. MUDr. Andrejem Sukopem, Ph.D.
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se kterým Medevac dlouhodobě spolupracuje. Díky 
jeho vynikající orientaci v  prostředí a znalosti rozsahu 
poskytované péče v  našem oboru jsme museli spíše 
rozhodnout, které pacienty ošetříme a které ne, abychom 
se vůbec vešli do časového plánu mise. Pooperační péče 
je mírně odlišná. U nás je tradičně spjata se sestřičkami, 
v  nemocnicích v  Jordánsku nás překvapila převaha 
mužského personálu. 

Bylo pro vás složité adaptovat se na novou nemocnici, 
personál, vybavení?

Vůbec ne, díky dobře zvolené nemocnici s  vysokým 
„americko-evropským standardem“ péče a dokumentace 
mě velmi mile překvapilo, jak je vše perfektně zorganizované, 
jak vše klape bez časových ztrát. K dispozici jsme měli vše, 
o co jsme požádali.

Jaké jste měl očekávání před první misí? Naplnilo se, 
nebo byla naopak vaše zkušenost zcela odlišná?

Před první misí jsem se zúčastnil rekognoskační cesty, 
v  principu jsem věděl, do čeho jdu a co mám očekávat. 
Rekognoskační cesty a dlouhodobé pečlivé plánování 
misí považuji za klíčové. Pokud se zároveň podaří navázat 
v dané zemi i strategické partnerství s některým z lékařů, 
aby byla zajištěna pooperační péče i po skončení mise, 
pak budeme mít i jinde vynikající výsledky, jaké máme 
v Jordánsku.

Plánujete se účastnit misí programu i do budoucna?

Bude mi i v  budoucnu potěšením pomáhat pacientům  
a reprezentovat zdravotní úroveň naší země. 
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