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Supplementum ãasopisu Klinická onkologie pfiipomíná dva-
cáté v˘roãí zfiízení Kliniky dûtské onkologie 2. lékafiské fakul-
ty (pÛvodnû Fakulty dûtské lékafiství) Univerzity Karlovy
v Praze a Fakultní nemocnice v Motole. Je to v˘roãí hodné
pozornosti. Je v˘znamné proto, Ïe samotn˘ obor dûtské onko-
logie je mlad˘ a pfiesto dosáhl v relativnû krátké dobû pozoru-
hodn˘ch v˘sledkÛ.
Dvacetiletá praÏská Klinika dûtské onkologie ov‰em nevznik-
la jen tak, z niãeho. Její ustavení pfiedcházelo právû tak dlou-
hé, tedy dvacetileté období „pfiedklinické“. Ono rozhodlo jak
o právu existence rozvíjejícího se oboru, tak o vhodnosti pov˘-
‰it stávající oddûlení do úrovnû pracovi‰tû univerzitního. Ne-
lze ho pfii v˘roãí kliniky pominout. A protoÏe jsem u v‰eho co
se od samého poãátku dálo byl, není a ani nemÛÏe b˘t mÛj úvod-
ní ãlánek niãím jin˘m neÏ krátkou osobní vzpomínkou na onûch
ãtyfiicet let, vzpomínkou subjektivní, trochu neuspofiádanou.
Vzpomínkou na to, jak jsem ãeskou dûtskou onkologii proÏí-
val. Její skuteãná historie, zahrnující i historii praÏské kliniky,
si vyÏádá podstatnû vût‰í a pfiesn˘mi fakty podloÏen˘ rozsah.
Na poãátku svého vzpomínání se slu‰í pfiipomenout jak jsem
se vÛbec k dûtské onkologii dostal, jak jsem se stal dûtsk˘m
onkologem. K vybudování v mém medicinském mládí v âes-
koslovensku neexistujícího oboru mû pfiivedlo nûkolik okol-
ností. První z nich nebyla vlastnû okolností, ale osobností. Byl
jí profesor Hefiman ·ikl, pfiednosta I. Hlavova patologicko-
anatomického ústavu praÏské lékafiské fakulty, pro mne, ale
i pro mnoho jin˘ch osobnost odbornû i lidsky mimofiádná. Pra-
coval jsem v jeho ústavu jako demonstrátor a pozdûji jako
pomocná vûdecká síla tfii roky (1951-1954). K profesním lás-
kám profesora ·ikla patfiila patologie nádorÛ. Pana profesora
jsem bezmeznû obdivoval a ctil a není proto divu, Ïe jsem jeho
vztah k onkologii sdílel.
Druhou, uÏ skuteãnou okolností bylo narÛstající poznání, Ïe
prognóza nádorem nemocn˘ch dûtí je beznadûjná. Získá-
val jsem je v prÛbûhu ãtyfiletého fi‰kusování na oddûlení a od
roku 1953 na klinice dûtské chirurgie (1951-1955) v nalezinci
na Karlovû, na kterou jsem pak za dva roky po promoci nastou-
pil jako sekundární lékafi (obr.1). PfiíleÏitostnû jsem nádory
nemocné dûti o‰etfioval a sledoval jak v‰echny, operované, i ty
jejichÏ nádory operovat moÏné nebylo, umíraly. Zcela ojedi-
nûlé v˘jimky (v podstatû jen u dûtí s Wilmsov˘m nádorem led-
viny) byly pfiekvapující raritou. Ostatnû v souboru v‰ech v ang-
liãtinû psan˘ch publikací bylo do roku 1941 uvedeno jen 16
„pfieÏívajících“ dûtí operovan˘ch pro WilmsÛv nádor.
Tfietí okolností byly mnoÏící se informace o tom, Ïe ve svûtû
uÏ dûtská onkologie existuje a Ïe zaãíná b˘t úspû‰ná. První
kooperativní skupina pro dûtské leukemie vznikla v USA roku
1955, skupina pro dûtské solidní nádory v roce 1958. S dese-
tilet˘m zpoÏdûním, teprve v roce 1968 zahájila ãinnost evrop-
ská Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique (znám˘
SIOP). Publikací o dûtské onkologické problematice ve svûtû
pfiib˘valo. Pro mne se staly inspirujícím impulsem, kter˘ náso-
bily dychtivost, píle, ideály a odvaha mládí, které nedbalo pfie-
káÏek, námahy a ãasu.
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CZECH PEDIATRIC ONCOLOGY – PERSONALLY EXPERIENCE
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V uskuteãÀování m˘ch zámûrÛ ov‰em byla rozhodující okol-
nost ãtvrtá. Pochopení a souhlas obou m˘ch ‰éfÛ – profeso-
ra Václava Kafky a jeho nástupce profesora Václava
To‰ovského. Jeden po druhém moje snahy aÏ do osamostat-
nûní pracovi‰tû podporovali.
Urãitou roli sehrála nepochybnû je‰tû jedna okolnost – pátá.
O nádorem nemocné dûti nebyl zájem, spí‰e naopak. âest-
n˘mi v˘jimkami byli dva, tfii dût‰tí hematologové (leukemie),
jeden radioterapeut a samozfiejmû patologové. Ti ov‰em trist-
ní klinickou skuteãnost zlep‰it nemohli.
Péãe o dûti nemocné zhoubn˘mi nádory byla u nás v první
polovinû 60. let naprosto roztfií‰tûná, nemohoucí a neúspû‰ná.
V podstatû nebyla Ïádná. Tomu odpovídaly i léãebné v˘sled-
ky, které mohu doloÏit tfiemi dobov˘mi citacemi:
Profesor Bedrna ve své monografii Dûtská urologie, vydané
roku 1951 uvádí: „Prognosa Wilmsova nádoru je obyãejnû
velmi ‰patná a trvalé vyhojení je vzácné (sotva 5%).“ Pfiitom
byl v té dobû WilmsÛv nádor „nejúspû‰nûji“ léãiteln˘m nádo-
rem dûtí mezi v‰emi ostatními nádory, v podstatû jako jedin˘.
Profesor Hou‰tûk hodnotil v uãebnici Dûtské lékafiství (1958)
v˘sledky léãby Hodgkinova a nonhodgkinsk˘ch lymfomÛ tak-
to: „Prognosa lymfosarkomu a retotelosarkomu je beznadûj-

Obr. 1: Nalezinec – sídlo Kliniky dûtské chirurgie na Karlovû.
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ná. Prognosa Hodgkinovy choroby je zatím nepfiíznivá. Léã-
bou sice mÛÏeme dosáhnout remise, ale ne vyzdravení.“
A o sarkomech (kostí a mûkk˘ch tkání) se ve skriptech Dût-
ská chirurgie a orthopedie z roku 1961 vyjadfiuje profesor
Hnûvkovsk˘: „Prognosa sarkomÛ je snad ve v‰ech pfiípadech
velmi váÏná, ba moÏno fiíci, Ïe prakticky beznadûjná.“
Pediatfii marnû o‰etfiovali dûti nemocné leukemiemi a lymfo-
my, chirurgové operovali bezúspû‰nû solidní nádory a radio-
terapeuti stejnû neúspû‰nû ozafiovali dûti s nûkter˘mi radio-
senzitivními nádory.
O tom, Ïe se mohu cílenû starat o v‰echny nádorem nemocné
dûti pfiijaté na kliniku dûtské chirurgie, jsem se s profesorem
Kafkou domluvil v roce 1964. Mûl jsem v té dobû za sebou
atestaci z pediatrie, z chirurgie a nástavbovou atestaci z dût-
ské chirurgie. V onkologii jsem mûl jen málo rádcÛ, v podsta-
tû jsem byl samoukem. Nûkolik následujících let jsem tûÏil
z uvedené a v‰emi kolegy na klinice respektované dohody.
V‰echny onkologicky nemocné dûti jsem vy‰etfioval, vût‰inu
z nich operoval, uvádûl jsem do praxe do té doby u nás nepou-
Ïívanou léãbu cytostatiky a postupnû jsem získával ke spolu-
práci odborníky ostatních diagnostick˘ch a terapeutick˘ch
oborÛ. Zaãal jsem naplÀovat základní a nezbytn˘ princip dût-
ské onkologie – interdisciplinární komplexní péãi. V nûkoli-
ka následujících letech získali moji pacienti „stabilní“ lÛÏka
(obr. 2) – od jednoho po osm ve dvou ãtyfilÛÏkov˘ch poko-
jích.Ubohé léãebné v˘sledky se pozvolnû zlep‰ovaly. Lékafi-
ská vefiejnost, a to zdaleka ne jenom pediatrická, zaãala „praÏ-
skou dûtskou onkologii“ vnímat, uznávat a pfiijímat. PacientÛ,
práce, pfiedná‰ek a publikací pfiib˘valo.
UÏ v té dobû jsem mûl nûkolik vynikajících spolupracovníkÛ.
Asistenta Leopolda Paleãka, radioterapeuta, malého usmívají-
cího se hrbáãka s velk˘m srdcem. KdyÏ zemfiel, nahradil jeho
zanícenou ãinnost vynikající docent Václav Bek. Oba chodí-
vali pravidelnû jednou t˘dnû z Karlova námûstí na Karlov do

nalezince, kde
byla klinika
dûtské chirur-
gie. Spoleãnû
jsme ambulo-

vali a kdyÏ jsme skonãili, probírali jsme u ‰álku kávy onkolo-
gii i problémy svûta. Profesora Jaroslava Masopusta, bioche-
mika neobyãejnû ‰irokého klinického rozhledu s velk˘m
zájmem o nádorová onemocnûní dûtí. Docentku Evu Koliho-
vou, která dokázala zavést na svém oddûlení v‰echny v té dobû
dostupné zobrazovací metody. Profesora Otto Hrodka, dûtské-
ho hematologa svûtového formátu. A patology – docenta Kar-
la Motlíka z II. patologicko-anatomického ústavu, kterému byla
tehdy klinika pfiiãlenûna. Spolupráce s ním vyvrcholila sepsá-
ním monografie Nádory dûtského vûku. Po pfiidûlení kliniky
Ústavu patologické anatomie Fakulty dûtského lékafiství nasta-
lo dlouhé a neobyãejnû plodné období úzké spolupráce s pro-
fesorem Josefem Stejskalem.
To, Ïe jsem byl pro tehdej‰í politick˘ reÏim persona non gra-
ta, mûlo pochopitelnû mnohé negativní konsekvence, vãetnû
zákazu vycestovat na západ. Teprve v roce 1969, tûsnû pfied
„normalizací“ se mi podafiilo prostfiednictvím docenta Malte
Neindhardta, kter˘ vedl onkologické oddûlení Dûtské klini-
ky v Mainzu, získat zahraniãní stipendium. První pololetí
roku 1970 jsem byl stipendistou Guttenbergovy univerzity,
získával jsem nové poznatky, zku‰enosti a známosti. Byla to
samozfiejmû uÏ velmi pozdní „zku‰ená“ (bylo mi 40 let, coÏ
je pro mladé kolegy jistû naprosto nepochopitelné), ale stála
za to. Odvinulo se od ní mnoho dal‰ího, mimo jiné i poznání,
Ïe z odborného pohledu se nemáme za co stydût.Roz‰ífiení
a zintenzivnûní práce po návratu z Mainzu pfiineslo mé jme-
nování onkologick˘m ordináfiem v roce 1971. Nem˘lím-li
se byl to vÛbec první ordinariát v ãeskoslovenské onkologii
vÛbec.
V roce 1972 jsem byl pfiijat za ãlena SIOP. Zprávu o ãlenství
mi tehdy poslal sekretáfi spoleãnosti profesor Jean Lemerle,
dûtsk˘ onkolog z PafiíÏe, spolu s uji‰tûním, Ïe nemusím platit
ãlenské pfiíspûvky. Bylo to totiÏ v tehdej‰í politické situaci
ãlenství „naãerno“.
Spoleãnû se stále narÛstajícím poãtem pacientÛ a pfii pozvol-
na se zlep‰ujících léãebn˘ch v˘sledcích bylo zfiejmé, Ïe stá-
vající organizace pediatricko-onkologické péãe na klinice
nevyhovuje, Ïe je zapotfiebí poskytnout náleÏitou péãi co nej-
vût‰ímu poãtu dûtí. Je zásluhou profesora To‰ovského a zejmé-

Obr. 4: Sklepní pracovna.Obr. 3: Chodba Stanice dûtské onkologie.

Obr. 2: První „onkologická“ lÛÏka na Karlovû
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na tehdej‰í fieditelky Dûtské fakultní nemocnice MUDr. Vûry
Kazimourové, Ïe nenároãnou rekonstrukcí ãásti kliniky pfii ní
vznikla v roce 1974 autonomní Stanice dûtské onkologie,
která mûla tfii pokoje po ‰esti lÛÏkách, o‰etfiovnu a nejnutnûj-
‰í sociální zázemí. Kromû drobn˘ch v˘konÛ provádûn˘ch na
o‰etfiovnû probíhal ve‰ker˘ Ïivot stanice na chodbû (obr. 3).
Nemûli jsme pfiíjmovou místnost, jídelnu, hernu, uãebnu. Pfies-
to jsme vnímali úspûch a radovali jsme se z nûho. Zpoãátku
jsem byl na stanici stále jedin˘m lékafiem, ale uÏ s vrchní sest-
rou Janou Faktorovou a s vlastním t˘mem sester. Navíc jsem
získal po nároãné rekonstrukci ve sklepû protûj‰ího pavilonu,
ve kterém sídlila III.dûtská klinika, dvû místnosti – laboratofi
a pracovnu (obr. 4) a spolu s nimi i sekretáfiku. O‰etfiovali jsme
dûti se v‰emi druhy nádorÛ s v˘jimkou leukemií, lymfomÛ
a nádorÛ mozku.
V dobû otevfiení stanice jsem zahájil práci na velké monogra-
fii Nádory dûtského vûku. Do tehdy monopolního Avicena –
Zdravotnického nakladatelství jsem ji odevzdal v roce 1976,
vydaná v‰ak byla aÏ v roce 1978. Domnívám se, Ïe stojí za to
citovat na tomto místû pfiedmluvu, kterou do ní napsal profe-
sor To‰ovsk˘. Mnohé vysvûtluje:
„Vedle poranûní, která se dostala jak u nás, tak za hranicemi
uÏ pfied fiadou let na první místo v pfiíãinách úmrtí v‰ech dûtí,
figurují hned na druhém místû tohoto smutného prvenství prá-
vû nádory
V fiadû vyspûl˘ch, statistikou vládnoucích zemí onemocní nádo-
rov˘m bujením v souãasné dobû kaÏd˘ ‰est˘ ãlovûk. JestliÏe se
pfies váÏné v˘strahy biologÛ, onkologÛ i hygienikÛ nechá lid-
stvo i nadále a ve stále vût‰ím rozsahu a takfika na kaÏdém kro-
ku ohroÏovat dal‰ími a dal‰ími karcinogeny, které moderní
doba doslova chrlí, dá se oãekávat, Ïe kolem roku 2000 one-
mocní aspoÀ jednou ve svém Ïivotû zhoubn˘m bujením dokon-
ce kaÏd˘ tfietí ãlovûk.
Dr. Kouteck˘ si pfied 15 lety, v dobû, kdy nebyla onkologie zda-
leka v popfiedí v‰eobecného zájmu, tyto skuteãnosti uvûdomil.
S nezdolnou, sobû vlastní energií, s velk˘m nad‰ením a fiekl
bych aÏ se svefiepou tvrdo‰íjností se zaãal zab˘vat onkologic-
kou problematikou dûtského vûku. V˘sledkem této usilovné prá-
ce je mimo jiné i vznik onkologické stanice na‰í kliniky, první
toho druhu v âSSR, kterou s úspûchem a s vynaloÏením v‰ech
sv˘ch sil vede. Dr. Kouteck˘ poznal a vÏdycky zdÛrazÀuje
v˘znam opravdu ãasné diagnosy. KaÏd˘ maligní nádor, aÈ uÏ
lokalisovan˘ kdekoliv, pokládá zásadnû za náhlou pfiíhodu.
Poznal i v˘znam skuteãnû komplexní léãby, tj. adekvátního ope-
rování, ozafiování i chemoterapie a ve‰keré pomocné léãby,
a dlouhodobû, lépe fieãeno trvale nemocné sleduje a neoby-
ãejnû peãlivû dispensarisuje. Zavedl fiadu terapeutick˘ch
postupÛ, zejména právû v cílené chemoterapii, které podle
potfieby vhodnû a moÏno fiíci s velk˘m umûním modifikuje.
U fiady maligních onemocnûní, u kter˘ch vyfiãení diagnosy do
nedávna znamenalo i vyfiãení neodvratitelného rozsudku smr-
ti, se mu podafiilo a v mífie stále vût‰í se mu dafií podstatnû sni-
Ïovat úmrtnost a nemocné dûti ve vysokém procentu trvale vylé-
ãit. Tak u Wilmsova nádoru aÏ v 60% pfiípadÛ onemocnûní. Je
nûkdy aÏ neuvûfiitelné vidût napfi. plicní metastasy, jak po vhod-
né léãbû rychle a nejednou i trvale mizí jako sníh na jarním
slunci. To jsou ty radostné stránky dûtské onkologie, pfiiná‰e-
jící uspokojení.
Dr. Kouteck˘ v‰ak nezapomíná ani na dûti, u kter˘ch se nádo-
rové bujení zlikvidovat nepodafiilo, ale které pfiesto Ïijí v rela-
tivnû dobrém stavu a které potfiebují stálou, fiekl bych lásky-
plnou péãi dûtského onkologa. A navíc bych vyzvedl skuteãnû
komplexní péãi o dûti, které jsou pfies ve‰keré snaÏení odsou-
zeny k smrti a které pfiesto, a právû proto potfiebují lékafie, kte-
r˘ se jim plnû vûnuje a ulehãuje jim poslední mûsíce, t˘dny,
dny i hodiny strastiplného Ïivota. Jim i jejich rodiãÛm
Teprve po dlouholeté peãlivé pfiípravû, na podkladû pilného
studia – dr. Kouteck˘ patfií i k ÏákÛm Hefimana ·ikla -, a zejmé-
na na základû neobyãejnû rozsáhl˘ch vlastních zku‰eností
napsal s fiadou na‰ich vynikajících odborníkÛ první ãeskoslo-

venskou dûtskou onkologii. VÛbec nepochybuji o tom, Ïe kni-
ha bude mít velk˘ ohlas a zaslouÏen˘ úspûch u na‰í lékafiské
obce. Pfiiná‰í skuteãnû ucelené, moderní a praxí provûfiené
pouãení. A zejména pfiiná‰í úãinnou pomoc tûm snad nejtíÏe
postiÏen˘m, na‰im mal˘m nemocn˘m se zhoubn˘m bujením.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe nejenom u nás, ale i za hranicemi.“
Roku 1976 – 28. fiíjna mû zaskoãil pfiímo na klinice, v ‰est hodin
ráno po noãní sluÏbû, srdeãní infarkt. Dopadlo to dobfie. Pod-
statnû pfiíznivûj‰í událostí bylo, Ïe mi profesor To‰ovsk˘ pfii-
dûlil v roce 1977 ku pomoci na nûkolik t˘dnÛ lékafie. Mladé-
mu doktoru Vratislavu ·melhausovi se urãitû moc nechtûlo.
Nastoupil na kliniku proto, aby se stal dûtsk˘m chirurgem.
Tûch „nûkolik t˘dnÛ“ se protáhlo do souãasnosti, doktor ·mel-
haus je od roku 1983 m˘m zdravotnick˘m zástupcem a klini-
ku si bez nûho neumím pfiedstavit.
V ãervenci roku 1978 se klinika dûtské chirurgie spolu se sta-
nicí dûtské onkologie pfiestûhovala do Fakultní nemocnice
v Motole. Mám na to zvlá‰tní vzpomínku. O tom, Ïe se bude-
me stûhovat, jsme vûdûli dlouho, ale nikdo z nás neznal ter-
mín stûhování. Byl jsem v ãervenci toho roku na dovolené
a nakladatelství mi sdûlilo, Ïe Nádory dûtského vûku jsou na
svûtû. Rozjel jsem se se znaãn˘m vzru‰ením do Prahy s tím,
Ïe se cestou zastavím na klinice. Zastavil jsem se, ale kliniku,
vãetnû mojí stanice, jsem nalezl úplnû prázdnou. Nikde nic.
Chodil jsem prázdn˘mi chodbami a místnostmi jako námû-
síãn˘ a uvûdomoval jsem si, Ïe skonãilo jedno velké Ïivotní
období – karlovské a zaãíná nové – motolské.
V listopadu 1978 zfiídila fieditelka nemocnie MUDr. Vûra
Kazimourová samostatné oddûlení dûtské onkologie, jehoÏ
jsem se stal primáfiem. PÛvodních 25 lÛÏek se brzy zv˘‰ilo na
50 a posléze na 60. Na oddûlení, umístûném v 1. suterénu (coÏ
je na úrovni okolního trávníku), nastoupilo postupnû nûkolik
nov˘ch mlad˘ch lékafiÛ. V té dobû jsme se uÏ ov‰em starali
prakticky o nádorem nemocné dûti z celého âeskoslovenska
(s v˘jimkou dûtí nemocn˘ch leukemií) a nebylo niãím mimo-
fiádn˘m, Ïe na ‰edesátilÛÏkovém oddûlení bylo 80 pacientÛ.
Bylo to nejenom proto, Ïe jsme peãovali o dûti z celé republi-
ky, ale podíl na tom mûly i tehdej‰í léãebné postupy. Témûfi
v‰echny dûti jsme léãili periodicky celé dva roky, ambulantní
léãba byla v˘jimkou. Rodiãe nemûli pro stísnûnost prostorÛ
pfiístup na oddûlení – jen o víkendech, kdy byla velká ãást dûtí
na propustce a samozfiejmû smûli k dûtem umírajícím.
Motolské pracovi‰tû, které nadále nedisponovalo Ïádn˘mi
pomocn˘mi prostorami, bylo samozfiejmû nesrovnatelnû lep-
‰í neÏ staré na Karlovû. V dûtském monobloku jsme mûli
v‰echny spolupracovníky „pod jednou stfiechou“. Jen s ozafio-
váním jsme mûli stále problémy. Tak jako z Karlova, i z Moto-
la bylo tfieba dováÏet dûti na kliniku na Karlovû námûstí a kdyÏ
to z technick˘ch dÛvodÛ nebylo pozdûji moÏné, do nemocni-
ce na Vinohradech, které tehdy fiídil primáfi Zdenûk Cho-
dounsk˘. V Motole nebyl odpovídající záfiiã. Pozdûji, kdyÏ se
v Praze na Vinohradech instaloval první poãítaãov˘ tomograf,
se nepfiíjemné dojíÏdûní zmnoÏilo. Vinohradskou nemocnici
v této sluÏbû pak zastoupila nemocnice na Bulovce.
Provoz na tak velkém pediatrickém pracovi‰ti pfiiná‰el velké
zku‰enosti, ov‰em právû tak znaãné problémy. Zápolili jsme
nejenom s nedostatkem lékÛ (rodiãe si mnohé z nich obstará-
vali naãerno od pfiíbuzn˘ch ze zahraniãí, coÏ jsme jim nesmû-
li oficiálnû doporuãovat, ale pfiesto doporuãovali), ale i s nedo-
statkem lÛÏek, sester, stále rozsáhlej‰ími plochami plísní
pokryt˘ch zdí a s mraky komárÛ, ktefií se rodili v louÏích skle-
pÛ pod oddûlením.
V té dobû bylo renomé oddûlení celostátnû uznávané. Toho
si bylo vûdomo i vedení fakulty. Tehdej‰í dûkan profesor Jifií
Havlík se pfiiãinil o tom, Ïe s platností od 1. ãervna 1983 bylo
oddûlení ustaveno klinikou a v˘ukovou základnou studentÛ
pro obor onkologie. Stal jsem se na dvacet let jejím pfied-
nostou a je zfiejmû pokynem osudu, Ïe tuto funkci právû pfii
dvacetiletém v˘roãí kliniky pfiedám svému nástupci. (Ov‰em
opustit kliniku je‰tû nechci.) Klinika se pozdûji stala také
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subkatedrou dûtské onkologie pfii katedfie klinické onkolo-
gie IPVZ a zastává tuto ãinnost dosud.
Pfii‰el listopad 1989. Zmûny, které pfiinesl, umoÏnily dal‰í
mimofiádn˘ rozvoj kliniky. Vefiejnost se seznámila s nedÛ-
stojn˘mi podmínkami, ve kter˘ch pob˘vali na‰i malí pacien-
ti a ve kter˘ch jsme museli pracovat. To bylo impulsem pro
zfiízení jedné z prvních nadací v republice. Instituce i jednot-
livci reagovali tak pfiíznivû, Ïe se nadace Národ dûtem, resp.
jejím prostfiednictvím získané prostfiedky staly základem
moderního vybavení kliniky a jejího rychlého rozvoje, ale
i mnoha dal‰ích spolupracovi‰È.
V roce 1992 jsme zahájili díky transplantaãní jednotce II. dût-
ské kliniky první autologní transplantace kostní dfienû, resp.
hematopoetick˘ch progenitorov˘ch bunûk u sv˘ch pacientÛ.
Zásadní zmûnu pfiineslo v ãervnu 1993 pfiestûhování kliniky
do 1. poschodí dûtského motolského monobloku (obr. 5), pro-
stornûj‰ího, svûtlej‰ího a opatfieného fiadou pfiídatn˘ch míst-
ností pro dûti, které jsme aÏ do té doby velice postrádali. DÛstoj-
n˘ komplement pfiinesl i pracovní pohodu lékafiÛm a stáÏovnu,
která slouÏí klinick˘m semináfiÛm a studentÛm.
Po pfiestûhování jsme zfiídili laboratofi prÛtokové cytomet-
rie a vlastní transplantaãní jednotku. V roce 1995 jsme zpro-
voznili aferetickou jednotku k odbûrÛm periferních hemato-
poetick˘ch bunûk (‰tûpÛ k transplantaci). Rok 1996 pfiinesl
otevfiení velkého nového pavilonu (obr. 6), ve kterém je prav-
dûpodobnû v souãasné dobû u nás nejmodernûji vybavené radi-
oterapeutické pracovi‰tû (prim. MUDr. Jana Prausová). Popr-
vé za celou dobu trvání dûtské onkologie jsou na‰i pacienti
ozafiováni „doma“. Ve stejné dobû jsme do nového pavilonu
pfiestûhovali stávající laboratofie a roz‰ífiili je o molekulárnû
biologickou ãást (vedoucí Doc.MUDr. Tomá‰ Eckschlager).
V roce 1997 jsme do nového pavilonu pfiestûhovali i rozsáhlé
ambulance.
Na klinice pracuje nûkolik zku‰en˘ch, atestovan˘ch dûtsk˘ch
onkologÛ a stejná skupina zanícen˘ch a oboru oddan˘ch léka-
fiÛ mlad˘ch. Neocenitelná je skupina sester od roku 1990 vede-
n˘ch vrchní sestrou Janou Vojáãkovou. Laboratofi odvádí pro
klinickou práci vyuÏitelnou i v˘zkumnou práci vysoké úrovnû.
Stejnû tak skupina lékafiÛ a sester na ambulanci, ve které se pfii-
rozenû poãet pacientÛ – léãen˘ch i vyléãen˘ch neustále zvy‰u-

je. Kde je tfieba pomáhají psycholoÏka a sociální pracovnice.
Mimofiádn˘m zpÛsobem se roz‰ífiila ãinnost vûdecko- v˘zkum-
ná (granty, v˘zkumn˘ zámûr), spolupráce s fiadou extramurál-
ních a zahraniãních pracovi‰È a s tím související ãinnost pub-
likaãní. Diagnosticko-terapeutické postupy probíhají podle
mezinárodnû stanoven˘ch protokolÛ a jim odpovídající jsou
i dosahované v˘sledky. Uvádí je v jednom z následujících ãlán-
kÛ prim. MUDr. ·melhaus. Odpovídají dávnému pfiesvûdãe-
ní Publia Ovidia Nasona, Ïe „v˘sledek provûfiuje ãin“.
Je samozfiejmé, Ïe velkého rozvoje dosáhly i v‰echny s klini-
kou dûtské onkologie spolupracující ústavy a kliniky, mnohé
díky prostfiedkÛm na‰í nadace. Jsem proto velice rád, Ïe inter-
disciplinární péãe o pacienty na‰í kliniky má skuteãnû vyso-
kou úroveÀ, kterou je moÏné srovnat s úrovní pfiedních praco-
vi‰È svûtov˘ch.
Dûtská onkologie roku 1964, u jejíhoÏ zrodu jsem byl, dûtská
onkologie roku 1983, kdy vznikla klinika dûtské onkologie
a dûtská onkologie roku 2003 jsou tfiemi kvantitativnû i kvali-
tativnû zcela odli‰n˘mi rovinami, které jsem den po dni pro-
Ïíval. Stálo to za to.
KdyÏ jsem si dovolil nadepsat ãlánek názvem ãeská dûtská onko-
logie, je to proto, Ïe po dlouhá léta znamenala praÏská dûtská
onkologie onkologii ãeskou, resp. ãeskoslovenskou. Doba pfii-
nesla zmûny, které nejsou náplní mého vzpomínání. KdyÏ jsem
k názvu pfiidal ono „jak jsem ji proÏíval“, mûl jsem na mysli
v˘povûì o vlastním niterném proÏívání oboru, o okolnostech,
kter˘m se dlouhá léta obor praktikující jedinec nemÛÏe vyhnout.
O úsilí a urputnosti, hledání a nalézání, vífie a pochybnostech,
nadûji a zklamání, odpovûdnosti a pravdû, o radosti a bolesti,
dÛvûfie a jejím poru‰ení, o nejistotû a pocitu nedokonalosti,
o módû a modernosti, o úctû k minulosti a k tradici, ale také
o vyrovnání a vztazích – k pacientÛm, jejich rodinám, spolu-
pracovníkÛm, studentÛm, k utrpení ,ale i k smrti. Na to mi, bohu-
Ïel, prostor nestaãí, i kdyÏ to bylo vÏdycky podstatné.
âtyfiicet osobních let dûtské onkologie jsem v‰ak za v‰ech okol-
ností proÏíval jako nepfietrÏitou sluÏbu. Jsem vdûãn˘ v‰em,
ktefií mi pomáhali pfiekonávat nesãetné pfiekáÏky. Tûch nûko-
lik málo, ktefií mi je pÛsobili, není hodno vzpomínky. Pfieji ães-
ké dûtské onkologii i své milované klinice do dal‰ích deseti-
letí úspûchy.

Obr. 5: „Strom Ïivota“ na Klinice dûtské onkologie ve FNM. Obr. 6: Nov˘ pavilon Kliniky dûtské onkologie.


