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jubileum

v˘zva redakce

Prof. MUDr. Jifií Zámeãník, CSc., osmdesátníkem
Profesor Jifií Zámeãník se narodil 4. 2. 1927 v Bratislavû v rodinû fieditele Zemské banky. Od roku 1939 Ïije v Praze. Je
Ïenat˘ a má syna Ing. Jifiího a dceru MUDr. Renatu a 4 vnouãata.
V posledním roce II. Svûtové války byl totálnû nasazen u Luftschutzu a v kvûtnu 1945 se úãastnil aktivnû se zbraní PraÏ-
ského povstání. Za války pracoval v ROJ (Rev. odd. Junáka).
Maturoval s vyznamenáním v roce 1946 na reálném gymnáziu v Praze a následnû sloÏil - jak jinak neÏ s vyznamenáním
- maturitu jako radiologick˘ technik. Byl pronásledován komunistick˘m reÏimem za svou angaÏovanost ve skautingu
a strávil po zatãení v r. 1949 osm mûsícÛ v koncentraãním tábofie na dole Anna v Rynholci. Po propu‰tûní pracoval jako
horník- brigádník. Následnû byl pfiijat na LFH UK kde promoval v r. 1955 s ãerven˘m diplomem.
KdyÏ mu byla na tfietí pokus povolena kandidatura obhájil kandidátskou práci v roce 1984 a s pádem totalitního reÏimu
získal docenturu v r. 1990 na I. LF UK v Praze a profesuru na ZSF Univerzity v Trnavû v r. 2003.
Profesor Zámeãník ovládá aktivnû tfii a domluví se v dal‰ích dvou jazycích.
Odbornû po sedmimûsíãním pÛsobení jako sekundární lékafi v Berounû je od 1. 11. 1955 zamûstnancem onkologického
pracovi‰tû, které nyní nese název Ústav radiaãní onkologie. Pro‰el v‰emi odbornostmi aÏ po funkci primáfie. Kromû toho
pÛsobil i v IPVZ jako tajemník a do r. 2003 jako vedoucí katedry radiaãní onkologie.
ZaslouÏil se o organizaci klinické onkologie ve funkci krajského odborníka.
Jeho odborností je radioterapie. Kromû dvou domácích atestací získal i zahraniãní certifikáty v Anglii a ·védsku.
AngaÏoval se jako uãitel pfii v˘chovû radiologick˘ch laborantÛ, klinick˘ch radiofyzikÛ a zahraniãních stáÏistÛ. PÛsobil
externû na rÛzn˘ch vysok˘ch ‰kolách.
Velk˘m pfiínosem pro obor je jeho houÏevnaté prosazování v˘voje a v˘roby radioizotopov˘ch ozafiovaãÛ, kdy od ‰ede-
sát˘ch let do r. 1991 pÛsobil jako hlavní poradce Chirany v technicko-lékafisk˘ch otázkách. Provádûl ve‰kerá mûfiení
u prototypÛ ozafiovaãÛ a uvádûl je do klinického provozu i v zahraniãí. 
Zavedl pouÏívání izodozov˘ch plánÛ v radioterapii v âSR, je autorem 9 a spoluautorem 12 uãebnic, 102 odborn˘ch pub-
likací v ãe‰tinû a 38 v zahraniãí. Ve sbornících domácích i zahraniãních kongresÛ publikoval sám nebo se spolupracov-
níky pfies 200 statí.
Jako expert WHO - IAEA - UN pracoval v r. 1973 nûkolik mûsícÛ v Chile. V roce 1980 pÛsobil jako senior konsultant
na Maltû.
Získal fiadu ocenûní jako cenu Onkologické, Radiologické, Nukleární medicínské spoleãnosti, Medaili J. E. Purkynû,
âestné ãlenství âeské radiobiologické spoleãnosti JEP a dal‰í.
Jako aktivní pracovník v ââK (je dosud funkcionáfiem) byl opakovanû vyznamenán a je mu navrÏeno k Ïivotnímu jubi-
leu nejvy‰‰í vyznamenání v âR dr. Alice Masarykové a mezinárodní Florence Nightingalové.
Podobnû za zásluhy o Junáka má 6 vyznamenání aÏ po nejvy‰‰í zlat˘ „¤ád ãestné lilie v trojlístku“.
Osobnû chci podûlkovat pfiíteli Jifiímu Zámeãníkovi za dlouholetou spolupráci v „hodgkinském t˘mu“, kde jsme v roce
1970 zaloÏili jednu z prvních klinicky sledovan˘ch studií u pacientÛ s Morbus Hodgkin. Jifií je nejen spoluautorem mono-
grafie se stejn˘m názvem, ale i vût‰iny spoleãn˘ch publikací. Je nevlastním spoluotcem 51 dûtí narozen˘ch matkám, kte-
ré léãebnû ozafioval.

Proto, mil˘ Jifií, blahopfieji k jubileu, k obrovsky plodné Ïivotní dráze a do budoucna pfieji co nejménû zdravotních problé-
mÛ a co nejvíce osobní spokojenosti.

Prof. MUDr. Zdenûk Dienstbier, DrSc.
Pfiedseda Ligy proti rakovinû Praha

âasopis Klinická onkologie je nepfietrÏitû vydáván jiÏ od roku 1988. Pfiiná‰í originální práce, epidemiologické studie,
pfiehledové práce, kasuistiky a rÛzná sdûlení od ãesk˘ch a slovensk˘ch autorÛ z oblasti onkologie. Cílem redakãní rady
je zv˘‰it citovanost ãasopisu, a proto si Vás dovolujeme upozornit na existenci stále se roz‰ifiujícího archívu ãaso-
pisu, kter˘ naleznete na internetov˘ch stránkách âeské onkologické spoleãnosti v sekci „CeloÏivotní vzdûlání“ 
(www.linkos.cz/vzdelavani/klin_onko.php). Chceme Vás poÏádat, abyste pfii psaní Va‰ich publikací do ãesk˘ch
a zejména zahraniãních odborn˘ch ãasopisÛ mysleli na bohat˘ informaãní zdroj, za kter˘ ãasopis Klinická onko-
logie v na‰ich podmínkách povaÏujeme.

Za spolupráci dûkují ãlenové Redakãní rady a redaktofii Klinické onkologie.




