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Klinická onkologie slaví 25. výročí

Čtvrt století Klinické onkologie je časem k hodnocení a zamyšlení. Při srovnání prvních amatérských čísel časopisu s dnešním 
vzhledem a obsahem si mohu jen povzdechnout. Je škoda, že většina těch, kteří byli u zrodu Klinické onkologie, již nejsou mezi 
námi, aby viděli ten obrovský skok a profesionální úroveň časopisu, ke které za těch 25 let došlo. Ovšem nemohu nevzpomenout 
na publikační snahy, které začaly ještě dříve, což historikům ústavu uniklo.

80. léta 20. století byla dobou rozmachu Onkologického ústavu, tehdy již VUKEO, pod vedením prof. Švejdy. Ústav se dostával 
na úroveň respektovaného evropského pracoviště a jednou z jeho významných úloh byla edukace. VUKEO se stalo metodickým 
onkologickým centrem a v roce 1979 byly napsány první souborné publikace o nádorech prsu, testikulárních nádorech a protiná-
dorové chemoterapii. Již na konci 70. let se objevila myšlenka vydávat časopis srozumitelný klinickým i praktickým lékařům v te-
rénu a přinášející nové, tehdy obtížně přístupné informace. Tak vznikl občasník Chemoterapia oncologica, psaný strojem a tištěný 
fotoprintem v Kyjově, ekonomicky podporovaný Lachemou. Byly zde uveřejňovány především edukační články s heslem „z praxe 
pro praxi“. Publikace byly rozdávány zdarma všem zájemcům a náklad časopisu pro velký zájem rychle stoupal. O příspěvky nebyla 
nouze, brzy se redaktorsky i příspěvky přidali slovenští autoři z Ústavu klinickej onkológie a Ústavu experimentálnej onkológie 
v Bratislavě a v roce 1981 kolegové z Budapešti pod vedením prof. Eckhardta. Brzy se ukázalo, že s tímto amatérským přístupem 
již nelze vystačit, a došlo k založení skutečného časopisu – Klinické onkologie. Byl dlouho jediným odborným tiskem, který v le-
tech rozvoje klinické onkologie umožňoval rychlejší cirkulaci nových informací a odborné komunikace, když nepočítám bratislav-
skou Neoplasmu, zaměřenou především na experimentální onkologii. Na rozdíl od počátečních čísel, která přinášela informace 
o vývoji klinické onkologie, o nových protinádorových přípravcích a jejich možném využití v denní praxi, dnešní vysoká úroveň 
příspěvků a odborný profil Klinické onkologie, sledující vývoj a přínos nových léčebných postupů a zvýšené pochopení základ-
ních buněčných a molekulárních procesů v nádorech, činí z Klinické onkologie jednoznačně vlajkovou loď odborné informatiky.

Přeji jí mnoho dalších úspěšných čísel a dobrý impact factor, který si jistě zaslouží.

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.

Obr. 1. Klinická onkologie 1988–2012.
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