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EDITORIaL

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou závěrečné číslo 22. ročníku časopisu Klinická onkologie, a proto nám dovolte malé ohlédnutí a rekapitu‑
laci změn, kterými časopis za poslední rok prošel. 

Za mimořádný úspěch považujeme zařazení časopisu do renomované světové bibliografické databáze Medline/ PubMed. Tato 
databáze si pro svoji komplexnost veřejně dostupných bezplatných služeb získává přirozený monopol při vyhledávání odborných 
podkladů a literatury. Být na Medline/ PubMed je velkou ctí jak pro náš časopis, tak i pro autory v něm publikující. A nebylo jich 
málo, neboť v letošních 6 číslech bylo publikováno, mimo jiné, 17 původních prací, 13 přehledových článků a 8 kazuistik. Vyšlo rov‑
něž supplementum věnované problematice dispenzarizace dědičných nádorových syndromů. Obzvláště nás těší narůstající počet 
příspěvků od našich slovenských kolegů, neboť Klinická onkologie se „ráda pyšní“ statutem oficiálního odborného časopisu České 
onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenskej onkologickej spoločnosti.

Další významnou změnou bylo vytvoření nové grafické podoby časopisu, která umožňuje vydávat Vaše články v co nejvyšší 
možné kvalitě. Provedené úpravy by nebylo možné realizovat bez změny nakladatele a bez použití nových materiálů a technolo‑
gií. Kvalita se neudržuje snadno, stojí mnoho práce a finančních prostředků, a proto velmi děkujeme všem našim sponzorům za 
poskytnuté finanční prostředky, zejména pak společnosti RoChe, která se stala „generálním sponzorem“ časopisu v roce 2009. 

Kvalita se ale vyplácí! To dokazuje narůstající počet čtenářů internetových stránek časopisu (viz níže uvedený graf ). Tento ná‑
růst odráží i změny tištěné podoby, neboť internetové stránky aktualizujeme vždy s dvouměsíčním zpožděním za jejím vydáním. 
Klinická onkologie patří k nejoblíbenějším a nejčtenějším odborným časopisům mezi českými onkology a radioterapeuty, jak 
jsme si již několikrát ověřili. Vzrůstající popularita Klinické onkologie nás velmi těší, neboť časopis tak plní svůj účel. 

 Nejdůležitějším úkolem pro rok 2010 je udržet si Vaši přízeň čtenářskou i publikační a získat dostatek sponzorů k pokrytí nákladů 
spojených s vydáváním časopisu. Otevíráme novou rubriku „aktuality z registrů“, kde chceme informovat o počtech pacientů lé‑
čených cílenou léčbou a o problémech s léčbou související. Ve spolupráci s nakladatelstvím pro Vás připravujeme nový vzdělávací 
portál eonkologie (www.eonkologie.cz). Do budoucna chceme usilovat o získání citačního indexu –  iMPaKt FaKtoRu. To je však 
běh na delší trať, ke kterému je nezbytné, abyste publikace z Klinické onkologie citovali ve svých článcích zveřejňovaných v jiných ča‑
sopisech. Abychom Vám práci usnadnili, je na internetových stránkách časopisu Klinická onkologie (www.linkos.cz) dostupný spe‑
ciální vyhledávač, který vámi vyhledané publikace převede přímo do formátu citace. V databázi jsou všechny publikace vydané 
v Klinické onkologii od roku 1988. Řada článků přitom obsahuje velmi cenné historické údaje z prostředí české a slovenské onkologie. 

Na závěr Vám chceme popřát šťastné prožití svátků vánočních a zdraví a spokojenost v novém roce 2010. 

Za redakční radu Klinické onkologie

doc. MU Dr. Vuk Fait, CSc. MU Dr. Marek Svoboda, Ph.D.
šéfredaktor výkonný redaktor
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