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Klinická onkologie je relativnû mlad˘m lékafisk˘m oborem,
ale pro svÛj v˘znam si velmi brzy získala nezastupitelné mís-
to v moderní medicínû. Podobnû jako v jin˘ch zemích s roz-
vinut˘m zdravotnictvím, mûla i u nás perspektivu v˘razného
rozvoje. Adekvátní postavení oboru v‰ak nebylo samozfiej-
mostí, a tak sice se zpoÏdûním, ale postupnû a jiÏ plnû nezvrat-
nû se klinická onkologie zafiadila mezi nepostradatelné lékafi-
ské discipliny. Pfiispûl k tomu nepochybnû i vzestupn˘ trend
incidence nádorov˘ch onemocnûní a skuteãnost, Ïe vedle úmr-
tí na kardiovaskulární choroby se zhoubné nádory staly dru-
hou nejãastûj‰í pfiíãinou úmrtí. AÏ do poloviny minulého sto-
letí byla dominantní léãebnou metodou radioterapie. Bylo tedy
logické, Ïe péãe o onkologické nemocné se soustfieìovala na
radioterapeutick˘ch oddûleních. Rozvoj dal‰ích léãebn˘ch dis-
ciplin, pfiedev‰ím chemoterapie a pozdûji i biologické léãby si
vynutil i komplexnûj‰í pfiístup k onkologick˘m nemocn˘m.
Zaãala vznikat specializovaná onkologická pracovi‰tû, která
byla schopna vyhovût v‰em poÏadavkÛm na stále nároãnûj‰í
onkologickou léãbu, vyÏadující i doplÀkovou a podpÛrnou léã-
bu. U nás prosadil novou koncepci onkologické péãe pfied 30
lety prof. Sta‰ek, kter˘ se téÏ zaslouÏil o zfiízení první ãeské
onkologické kliniky. Klinika, jako pracovi‰tû tehdej‰í Fakul-
ty v‰eobecného lékafiství v Praze,vzala na svá bedra kromû
léãebné a preventivní péãe pfiedev‰ím pregraduální v˘uku
onkologie. Zajistit systematické postgraduální vzdûlávání se
v‰ak podafiilo aÏ o pût let pozdûji. Na sklonku r. 1977 povoli-
lo Ministerstvo zdravotnictví zfiízení Katedry onkologie pfii
Institutu pro dal‰í vzdûlávání lékafiÛ a farmaceutÛ v Praze.
Vedením katedry byl povûfien doc.Bek, tehej‰í pfiednosta
Onkologické kliniky. Stál pfied ním nelehk˘ úkol. Pfiedev‰ím
vytvofiit koncepci postgraduálního vzdûlávání a sestavit t˘m
spolupracovníkÛ, ktefií by byli schopni zajistit pro celé území
státu odpovídající erudici lékafiÛ, zab˘vajících se diagnostikou
a léãbou nádorov˘ch onemocnûní. V prvních letech musel
docent Bek tento úkol zvládnout pouze se dvûma asistenty
a instruktorkou. Katedra zaãala organizovat specializované

kurzy, na které zaji‰Èovala kvalifikované lektory nejen z lékafi-
sk˘ch fakult, ale i z v˘zkumn˘ch ústavÛ MZD a z âSAV. Ve
spolupráci s Onkologickou klinikou a Radioterapeutick˘m
ústavem Na Bulovce organizovala katedra pfiedatestaãní stá-
Ïové pobyty („‰kolící místa“) pro lékafie ze v‰ech regionÛ âech
a Moravy. Na Katedfie byl zaloÏen a postupnû doplÀován archiv
audiovizuálních pomÛcek, kartotéka abstrakt z onkologické
literatury a postupnû se budovala i pfiíruãní knihovna, kde byly
pro ‰kolence k dispozici základní a tehdy tûÏko dostupné mono-
grafie oboru. Atestaãní zkou‰ky v prvních letech skládali pfie-
dev‰ím radioterapeuti, ktefií si doplnili potfiebné znalosti
o moderních trendech v onkologii. Postupnû se v‰ak okruh
zájemcÛ o získání kvalifikace z klinické onkologie roz‰ifioval
a tak jiÏ za prvních deset let existence katedry sloÏilo úspû‰nû
kvalifikaãní atestaci… uchazeãÛ. 
V r. 1988 pfievzal vedení katedry prof. Klener. Navázal na prá-
ci svého pfiedchÛdce a snaÏil se vyuÏít nov˘ch moÏností, kte-
ré pfiinesl listopad 1989. Bylo to pfiedev‰ím navázání mezi-
národních kontaktÛ jednak s evropskou ‰kolou onkologie
(European School of Oncology), jednak s evropskou asocia-
cí pro vzdûlávání v onkologii (European Association for Can-
cer Education - EACE). Ve spolupráci s European School of
Oncology se uskuteãnily v âeské republice 3 ‰kolící kurzy
(Maligní lymfomy, Protinádorová chemoterapie a Karcinom
ovaria). Prof.Klener se stal ãlenem v˘boru EACE a byl jme-
nován prezidentem evropského kongresu této mezinárodní
spoleãnosti, kter˘ se konal v Praze v r. 1992. Ke zmûnám do‰lo
i v práci katedry. Byl roz‰ífien poãet asistentÛ, roz‰ífiil se poãet
kurzÛ a ‰kolících míst, vznikla tûsnûj‰í spolupráce s jin˘mi
katedrami IPVZ. Pracovníci katedry se zapojili i do v˘zkum-
né ãinnosti v rámci Interní grantové agentury MZ âR. Byla
zpfiísnûna kriteria pro sloÏení atestaãní zkou‰ky, coÏ se pro-
jevilo i stoupajícím poãtem neúspû‰nû sloÏen˘ch atestací. Pro
zv˘‰ení objektivity v hodnocení znalostí stal se souãástí zkou‰-
ky i poãítaãov˘ test. Na pfiechodnou dobu bylo ke katedfie pfii-
ãlenûno i Ambulantní onkologické centrum (AOC) v Praze 4-
Opatovû, které se stalo nejen centrem v˘ukov˘m, ale plnilo
pod vedením prim Helmichové i nemalé úkoly v léãebnû pre-
ventivní oblasti. Pro narÛstající poãty nemocn˘ch byla léãeb-
nû-preventivní sloÏka ãinnosti tohoto centra pfievedena pod
V‰eobecnou fakultní nemocnici a AOC se stalo deta‰ovan˘m
pracovi‰tûm Onkologické kliniky VFN. V˘uková ãinnost v‰ak
zde zÛstala zachována a pozdûji byla naopak roz‰ífiena i na
v˘uku pregraduální a to nejen pro 1. a 2. LF ale téÏ pro Ústav
teorie a praxe o‰etfiovatelství 1. LF. Ve spolupráci s Onkolo-
gickou spoleãností âLS J. E. Purkynû pfiipravili pracovníci
Katedry novou koncepci pfiedatestaãního vzdûlávání a podí-
leli se na sestavení tzv. „Log-booku“, v nûmÏ uchazeãi o ates-
taci prokazují absolvování v‰ech souãástí pfiedatestaãní pfií-
pravy.
V souãasné dobû má katedra kromû vedoucího (prof. Klener),
tajemníka (prim. Helmichová) a sekretáfiky (I. Amirouchová)
je‰tû 6 odborn˘ch asistentÛ vût‰inou na ãásteãné úvazky 0,2-
0,5 (doc. Konopásek, doc. PetruÏelka, dr. Haber, dr. Tesafiová,
dr. Trsková a dr. Strzondala). Asistenti pfiipravují kurzy kated-
ry, ‰kolící místa, pfiedná‰ejí téÏ v kurzech jin˘ch kateder IPVZ,
úãastní se atestaãních zkou‰ek jako examinátofii praktick˘ch
dovedností. Poãet ÏadatelÛ o pfiiznání kvalifikaãní atestace rok
od roku stoupá, naproti tomu pfiekvapivû klesá zájem o úãast
v kurzech katedry. MoÏné vysvûtlení spatfiujeme v neobyãej-
ném nárÛstu nejrÛznûj‰ích postgraduálních semináfiÛ pofiáda-
n˘ch âeskou lékafiskou komorou, odborn˘mi spoleãnostmi
i farmaceutick˘mi firmami. PovaÏujeme v‰ak za prioritní udr-
Ïet vysok˘ standard atestaãních zkou‰ek, bez ohledu na zdroj
pfiípravy. Atestaãní komise byly proto roz‰ífieny o v˘znamné
pfiedstavitele oboru onkologie z rÛzn˘ch regionÛ âR a o zástup-
ce âLK. Domníváme se, Ïe IPVZ musí garantovat vysokou
odbornou úroveÀ lékafiÛ-specialistÛ a Katedra klinické onko-
logie se snaÏí k tomuto poslání Institutu úãinnû pfiispût.


