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OsObNí ZPráVY

V  neděli 14. října 2012 zemřel náš ko-
lega MUDr. Vladimír Spurný, CSc., bý-
valý dlouholetý primář Oddělení klinické 
a radiační onkologie Fakultní nemocnice 
u sv. Anny v Brně. K našemu velkému zá-
rmutku zemřel náhle na komplikaci one-
mocnění, které jej trápilo mnoho let. 
Jeho životní úděl se naplnil, jeho životní 
cesta se navzdory úsilí lékařské vědy 
uzavřela v 66 letech a nám se změnila ve 
vzpomínku. Všichni se cítíme zaskočeni 
a  překvapeni, když vidíme, jak rychle 
může z plného aktivního nasazení skon-
čit život blízkého člověka.

MUDr. Vladimír Spurný, CSc., se narodil 
26. dubna 1946. Po absolvování gymná-
zia v Brně studoval v letech 1963–1969 
na Fakultě všeobecného lékařství UJEP 
v Brně. Po promoci v roce 1969 nastoupil 
jako lékař na radioterapeutické oddělení 
Onkologického ústavu v Brně, kde pra-
coval až do roku 1986. Během této doby 
úspěšně složil atestace I. a II. stupně z ra-
dioterapie a  obhájil i  kandidátskou di-
zertační práci, ve které se zabýval prak-
tickým využitím elektronových svazků 
urychlovače v  léčbě zhoubných ná-
dorů. Velmi významná je jeho role ve vě-
decko-výzkumné činnosti. Byl řešitelem 
a  spoluřešitelem mnoha výzkumných 
projektů a  výzkumných záměrů minis-
terstva zdravotnictví, publikoval více než 

40 prací v domácích i zahraničních časo-
pisech a odborných knihách. Mnoho let 
pracoval ve vědecké radě Výzkumného 
ústavu Klinické a experimentální onkolo-
gie, v roce 1986 vykonával funkci vědec-
kého tajemníka. Na radioterapeutickém 
oddělení Onkologického ústavu praco-
val jako vedoucí lékař zevní radioterapie, 
zabýval se především problematikou ná-
dorů prsu, plic a nádorů hlavy a krku.

V  letech 1987–1994 působil jako ve-
doucí lékař polikliniky MÚNZ Brno- 
-město a ředitel zdravotní oblasti MÚNZ 
Brno. V  této době složil i  atestační 
zkoušku z  oboru sociálního lékařství 
a organizace zdravotnictví (roku 1989). 
V roce 1994 a 1995 působil jako vedoucí 
lékař oddělení radiační onkologie Fa-
kultní nemocnice Brno, Obilní trh.

Od roku 1995 do 31. 12. 2006 pracoval 
ve funkci primáře Oddělení klinické a ra-
diační onkologie FN u sv. Anny v Brně. Pri-
mář Vladimír Spurný byl nejen skvělým 
onkologem a radioterapeutem, ale také 
organizátorem zdravotní péče v oboru 
radiační onkologie. Byl výborným peda-
gogem, věnoval se výuce mediků na lé-
kařské fakultě i výuce lékařů a radiologic-
kých asistentů v postgraduál ním studiu. 
Vybudoval a  organizoval moderně vy-
bavené oddělení ra diační onkologie ve  
FN u sv. Anny v Brně. Jeho kartotéka za-

hrnovala stovky spokojených pacientů, 
byl pro ně zdrojem důvěry a  jistoty. 
Svým projevem byl nepřehlédnutelný, 
rozhodoval se uvážlivě, jednal s  jisto-
tou, jasně a  srozumitelně. Sám až pří-
liš brzy poznal medicínu v roli pacienta. 
Své zdravotní těžkosti nesl trpělivě, 
skromně a statečně. Zkušenost s vlastní 
nemocí mu zvyšovala míru empatie vůči 
pacientům a blízkým. Byl vyhledávaným 
a oblíbeným lékařem, o pacienty neměl 
nouzi.

Čest jeho památce!
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