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ÚVODNÍ  SLOVO

ÎALOUDÍK J., VYZULA R.

MASARYKÒV ONKOLOGICK¯ ÚSTAV V BRNù

âasopis Klinická onkologie pfiedkládá odborné onkologické vefiejnosti formou suplementa první ucelen˘

soubor prací o metodice klinick˘ch studií, respektive klinick˘ch hodnocení jak zní správnûj‰í oznaãení. Kon-

trolované klinické studi jsou nespornû základním nástrojem vûdeckého bádání v klinické praxi a hledání

optimálních léãebn˘ch postupÛ. V‰ichni z nich v terapeutickém rozhodování ve své praxi vycházíme. Nejsme

si v‰ak  zcela jisti, Ïe jejich metodologii rozumíme v‰ichni stejnû a Ïe si rozumíme i navzájem pfii jejich inter-

pretacích.

Abychom pomohli tyto obavy rozpt˘lit, vznikl soubor prací, k nûmuÏ bude moÏné se i v ãeském onkolo-

gickém písemnictví odvolat jako k základnímu a referenãnímu metodologickému zdroji. Nenutili jsme auto-

ry jednotliv˘ch ãlánkÛ, aby se zcela vyhnuli anglické terminologii, která v metodologii klinick˘ch hodno-

cení pfievládá. Není totiÏ nezbytné se snaÏit za kaÏdou cenu o ne‰ikovné ãeské pfieklady za situace, kdy

pojednáváme o klinick˘ch studich, které jsou organizovány v drtivé vût‰inû v zahraniãí a pro nûÏ je anglic-

ká terminologie normou. 

Kromû základních poznatkÛ byl v suplementu dán prostor také názorÛm, které rÛzné aspekty kontrolova-

n˘ch klinick˘ch hodnocení ponûkud problematizují nebo konfrontují s bûÏnou praxí. Má to pfiispût ke kri-

tickému my‰lení na‰ich onkologÛ, pro které musejí b˘t závûry klinick˘ch studií sice i nádále hlavním vodít-

kem, nikoli  v‰ak dogmatem. Souãasn˘ dÛraz na standardizaci medicíny má smûfiovat ke standardizaci

a sjednocování nástrojÛ, nikoli  bránit racionální individualizaci léãebn˘ch postupÛ ve prospûch nemocného. 

Léãebná péãe se také v onkologii odvíjí od stálé interakce s nabídkou a lékov˘m v˘vojem velk˘ch farma-

ceutick˘ch firem. Vznik suplementa podpofiila firma Roche. Nespornû jí patfií dík za to, Ïe vnímá jak cen-

n˘m spolupracovníkem jsou onkologové nejen  informovaní, ale také dostateãnû  kritiãtí, aby medicína

nepfiestávala slouÏit nemocn˘m a nové poznatky byly do praxe uvádûny na vûdeckém základû.

Vûfiíme, Ïe  suplementum pomÛÏe v orientaci zejména mlad˘m lékafiÛm, ktefií hledají pro svou praxi hlav-

ní záchytné informace a vzorce pro aplikaci medicíny zaloÏené na prÛkaznosti. Pfiejeme v‰em na‰im léka-

fiÛm i studentÛm, aby toto suplementum shledali uÏiteãn˘m pfiíspûvkem ke zdrojÛm ãeského onkologické-

ho písemnictví.




