
INFORMA CIRKULERO POR MEDICINISTOJ. Eldonis: Osvětová beseda - MNV Český Dub o. 
Liberec/ČSSR. 
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Ni transiris Rubikonon! (Medicina Sekcio de Čeĥoslovaka Esperanto-Komitato fondita!)
La 8-an de julio 1967 okazis la fonda kunveno de Medicina Sekcio de Ĉeĥoslovaka Esperanto-
Komitato dum Esperantista Kultur-festivalov en Opava en la kadro de la solenaĵoj omaĝe al 100-a 
naskiĝdatreveno de Petr Bezruč, aŭtoro de Sileziaj Kantoj, sub aŭspicioj de UNESCO. - La 
kunveno okazis je la 14—a horo en la Interna Faka de la Urba hospitalo.
Partoprenis 17 gemedicinistoj, inter ili 5 eksterlandanoj. Ĉar temis pri unua organizita kunveno de 
medicinistoj-esperantistoj, ni aldonas la nomaron kaj adresojn de ĉiuj parto- prenantoj: Dro Jerzy 
Birczynski,Krakow,Plac Miracki 7/6-Pollando - Bedřich Dryák,Prago 5, Na Neklance 30, ČSSR - 
Dr Ludmila Ho1zová,dentkuracistino,Vsetín 1797,ČSSR - Dr Josef Hradil,Český Dub 137/III, 
o.Liberec,ČSSR - Dr Ludovit Izák,ftizeologo,Martin,Rastislavova 13, Vilao Esperanto kun lia 
edzino Libuše l.,oficistino de OÚNZ Martin,adreso la sama -ČSSR- Dro Koziol 
TadeusZjDebica,Manifestu Lipcowego 12/43,voj.Rzeszow,Po11ando - lia edzino Bronislava 
K,flegistino, adreso la sama - Musilová Anna,flegistino,Poděbrady,Poděbrady, Leninova 
467/28,ČSSR - Dro Ant.Mužík,Kladno II,Sídliště 9,V.-77/F,ČSSR - PhMr Plananská L., 
Prago,Vinohrady,Rooseveltova 11,ČSSR - Polášková Marie,flegistino,Vsetín,hospitalo,interna fako, 
ČSSR - Josefo Stankuš,Ruĝkrucano,Orlová lll,562,CSSR - Dro Siegfried Wiersbitzky, 
infankuracisto, 22 Greifswald, Soldtmannstrasse 15,GDR - Zedníkova Sonja,bibliotekistino en 
Institutn por Pluklerigado de Kuracistoj,Prago-Modrany 1,Sokolovská 8,ČSSR - Dro Petar 
Zlatnar,dentkuracisto, Ljubljana,Rimska 7/M,ŠS8 Jugoslávie - Žák Jaroslav, rentgenlaboranto, 
Havlíčkův Brod u Stadionu 359/15,ČSSR.
Pro la malĉeesto de la prezidanto de la Prepar-komitato Jozefo Ambrož la kunvenon gvidis la 
vicprezidanto Dro Ludoviko lzák,kiu enkonduke bonvenigis la ekster-kaj enlandajn ĉeestantojn, 
transdonante ankaŭ la saluton de la estraro de Ĉeĥoslovaka Esperanto-Komitato. Antaŭ 20 jaroj li 
partoprenis la Universalan Kongreson de Esperanto en Bern kaj en 1948 en sveda Malmo; 
pasintjare la 51-an UKE en Budapeŝto. Li povis kun ega bedaŭro konstati, ke dum du jardekoj nia 
faka movado progresis nur malmulte resp. stagnas kaj aŭdiĝas la samaj plendoj pri nesufiča nombro 
de mebroj, kunlaborantoj, aŭtoroj ktp. Tial li proponis al ĈsEK fondi plej unue Medicinan Sekcion, 
kiu grupigus la enlandajn medicinistojn-esperantistojn  kaj ko- mencus kunlaboron kun la 
eksterlandaj medicinistaj grupiĝoj aŭ unuopuloj. Liaopinie nur tiam, kiam en la tuta mondo estiĝos 
Medicinaj sekcioj ĉe landaj, resp.naciaj Esperanto-organizaĵoj, ni povus helpi al UEA resp.UEMA 
kaj alceli la enkondukon de Esperanto en nian fakon en mondskala mezuro.
La plenkunsido de ĈsEK, okazinta la antaŭan tagon, aprobis lian proponon pri tripersona prepara 
komitato (Jozefo Ed.Ambrož, prezidanto, Brno-Židenice, Špačkova 3, prezidanto - Dro Ludoviko 
Izák, adreso supre,vieprezidanto - Dro Josef Hradil, Adreso supre, sekretario), kiuj estas -samtempe 
perantoj por sublandoj de ČSSR.- Ni ne povas ankoraŭ elekti definitivan estraron resp.komitaton,tio 
estos ebla nur venontjare, kiam ni havos memstaran ĉeĥtoslovakan Esperanto- Asocion, kiam estos 
kompilita ankaŭ la definitiva statuto.
Laŭ la nuna regularo la Medicina Sekcio de CsEK grupigas la laborantojn en la fako de medicíno 
(kuracistojn,bestkuracistojn,farmacistojn, dentistojn, flegistinojn aŭ aktivajn, aŭ en pensio, 
studentojn kaj membrojn de ĉiuj medicinrilatajaj profesioj, Ruĝkrucanojn).
Ĝiaj celoj estas: kunigi esperantistojn en la fako medicina surbaze de komunaj interesoj, por ke ili 
povu esti informataj pri ĉiuj eventoj kaj atingaĵoj siafakaj en- kaj eksterlandaj, pere de organizaj kaj 
fakaj kunsidoj, seminarioj, simpozioj naciaj kaj internaciaj kaj pere de informilo kun sciigoj kaj 
artikoloj originalaj kaj tradukitaj aŭ kun iniciataj proponoj. Fondi aŭ iniciati la fondon de lokaj 
grupoj de MS de CSEK en malsanulejoj, sanigejoj, ban- kaj kuraclokoj kaj aliaj medicin- rilataj 
entreprenoj (kuracistaj fakultatoj kaj aliaj altlernejoj, sanitaristaj mezlernejoj k.s.) - lnstigi la 
eksterlandajn medicinistajn grupiĝojn aŭ unuopulojn, ke oni fondu ĉe ĉiu landa (nacia) Esperanto-
Asocio medicinan Sekcion por mondskala enkonduko de Esperanto kaj faka internacia kunlaboro. 
Interalie li menciis ankaŭ tion, ke provizore ni ne povas fariĝi sekcio de UMEA -landa sekcio - ĉar 



CsEK ne estas ĝia membro. Tio povos okazi nur kiarn ni havos firman tutŝtatan organizaĵon.Tamen 
nia kunlaboro povos esti jam nun efika, ĉar prezidanto Jos. Ed. Ambrož estas gvidanto de Sekcio 
sociale sanitara ĉe UEMA kaj vicprezidanto Dro Izák eĉ sekretario Dro Hradil fakdelegitoj de UEA.
La faka programo konsistis el prelegoj (krom la unua kun diapozitivoj). l. Dro Mužík el Kladno 
prezentis la tradukon de la artikolo de Dro Růžička kaj Bartoníček :
"Pseudoulcera sindromo."
2. D-ro Petro Zlatnar el Ljubljana prelegis pri "Antigenoj de la buĉa flaŭro en la denta pulpo. 
3.D-ro Jerzy Birczynski, promociita pediatro el Krakovo prelegis je la temo : "Planado de la familio 
laŭ la termika metodo Palmer-Holt“
4. Anna Musilová ĉefflegistigo al; Poděbrady,banloko en Bohemio, prelegis pri "Venenaj fungoj" 
(ankaŭ kun koloraj diapozitivoj.
Ĉiuj prelegoj estis altnivelaj kaj vekis ne nur intereson, sed ankaŭ diskutojn. Precipe vigle diskutis 
D-ro Wiersbitski (vierzbicki) el Greifswald, GDR. Pro tempomanko (la kunveno daŭris 3 horojn), 
D-ro Jozefo Hradil koncize informis pri la ĝisnunaj agado kaj varbado. El inter 70 konataj ĉeĥaj kaj 
slovakaj esperantistaj medicinistoj aliĝis 32 krom kelkaj kunlaborantoj, kiuj ankoraŭ ne sendis 
aliĝilon. Krome li parolis pri la eblecoj de kunlaboro kun Ruĝa Kruco, pri la neceso eldonadi 
informilon kaj pri la fakterminaro de D-ro Albaŭlt, gvidanto de Medicina Terminologia Centro de 
UMEA. D-ro Černý el Litoměřice kaj D-ro Hradil kompilis Ĉeĥan Esperantan Medicinan Vortaron, 
sed ne estas mono por ĝin eldoni. Do ĝi servos almenaŭ kiel helpilo ĉe la unuaj fakaj tradukoj.
Ĉiuj partoprenintoj ricevis la resumojn de la prelegoj kaj la 2-an numeron de ĉi-jara Esperanto-
Agado, informilo pri Esperanto-rondeto en Martin, Slovakio kun recenzoj pri du libroj de D-ro 
Hana Selye: „Vivo kaj streso“ kaj „Kiel fariĝi sciencisto“, el la plumo de Inĝ . Ivan Slávik kaj kun 
la artikolo de D-ro Ludoviko Izak „Esperanto kaj scienco“, pri la obstakloj, kiujn devas fronti la 
medicinistoj klopodantaj enkonduki Esperanton en la ĝeneralan uzon en sciencoj…
La ĉeestintoj dankas al la Direkcio de Urba Hospitalo en Opava pro la disponigo de la kunvenejo 
kaj projekcia aparato, same kiel pro la bongusta refreŝigo kun ĉiuj partoprenintoj, kvankam origine 
ni kalkulis nur pri la ĉeesto de 11 personoj. 
Ekskurso el Ostrava. Ok medicinistoj kunvenintaj en Opava veturis la sekvan tagon en la najbaran 
urbon Ostrava. Ili vizitis la anesteziologian apartenaĵon de Urba Hospitalo kun „hiperbara kamero“. 
Ĝi estas fermita ĉambreto cilindroforma, kie la malsanuloj sidas kaj kien superpreme estas 
enkondukata aero ĝis 2 atmosferoj. La pacientoj enestas dum 2 horoj kaj estas kuracataj pro diversaj 
oksigenmankaj malsanoj. Tiu ĉi metodo senkonkurence kaj rapide savas la venenigitaj per 
karbonoksido (CO), efikas ankaŭ ĉe certaj grandaj kontuz-vundoj, kor-operacioj, obliteraj malsanoj 
ktp. La vizitintoj persone spertis unu sidon kaj aŭskultis la interesajn klarigojn de la lokaj 
specialistoj en esperanta traduko. (Interesuloj skribu al D-ro Jozefo Hradil, Český Dub 137/III, 
okres Liberec, Ĉeĥoslovakio).   
Ekspozicion pri ĉeĥoslovakaj kuracaparatoj kaj medikamentoj de la firmao Spofa aranĝis dum la 
kunveno en Opava la sekretario kun helpo de s-ano Bartovič. La propagandmaterialo (esperantigita) 
daŭrigis la vojon al la kunveno de UMEA en Rotterdamo.
Redaktis kaj tajpis D-ro Ludoviko Izak OKSM 2090-2099/634/67 V-15x71433


