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Poèátkem letošního jara dostala naše odborná obec smutnou zprávu, že MUDr. Karel Hampl, CSc., zemøel dne
2. dubna 2011 po dlouhé tìžké nemoci ve vìku 82 let. Vážili
jsme si ho jako odborníka i jako èlovìka. Zástupci Spoleènosti pro návykové nemoci položili o pìt dní pozdìji na høbitùvku nad Mìlníkem kytièku k jeho rakvi; nyní mu ještì vìnujme vzpomínku na stránkách Adiktologie.
Karel Hampl se narodil 4. ledna 1929. Vystudoval Lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a promoval na
gradus MUDr. v r. 1953. Jeho další vzdìlání tvoøily následující lékaøské specializace: vnitøní lékaøství (1958), všeobecné lékaøství (1978), alkoholismus a jiné toxikomanie
(1981). Vìdeckou hodnost kandidáta lékaøských vìd (CSc.)
získal v r. 1988. Jeho všestrannou erudici ilustruje absolutorium výcviku ve skupinové psychoterapii v letech
1981–1983.
MUDr. Hampl byl reprezentantem nejstarší, ale stále
ještì aktivní generace èeských lékaøù-adiktologù. Mìl za
sebou praxi v oboru v úctyhodné délce 58 let. Patøil vždy
k pøedním odborníkùm v ambulantní sféøe. Po promoci, od

Došlo do redakce: 16 / KVÌTEN / 2011

roku 1954, pracoval pøevážnì jako praktický lékaø, od 1963
se však pøesouvá do oboru, který se tehdy nazýval léèba alkoholismu a jiných toxikománií (AT). Jeho pùsobení bylo po
øadu desetiletí (vlastnì až do konce jeho života) spojeno
s prací vedoucího lékaøe ordinace pro prevenci a léèbu závislostí (døíve AT ordinace) v Mìlníce. V letech 1978–1979
byl rovnìž krajským odborníkem AT.
Již pøed r. 1989 se zabýval mj. nealkoholovými závislostmi (zneužívání analgetických léèiv, tabakismus).
V r. 1984 popsal závislost na preparátu Alnagon jako závislost morfinového typu. Vìnoval také pozornost intravenóznímu užívání Alnagonu upraveného rozpuštìním a filtrací
a charakterizoval fenomén parenterálního alnagonismu
(1985). Pochází od nìj pojem „závislost na jehle“. Jeho tehdejší závìry jsou dnes velmi užiteèné pro porozumìní nitrožilnímu užívání buprenorfinu. Dlouhodobì a jako jeden
z mála u nás vìnoval pozornost zneužívání tìkavých látek.
V 90. letech, již po své šedesátce, projevil znaènou odbornou pružnost a schopnost se uèit. Svìdèí o tom napø. pedagogické minimum, které získal v r. 1990, dále absolvoval
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