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OsObNí ZPráVY

Začátkem prosince 2012, na samém 
konci velkého cyklu mayského kalen-
dáře, stačil ještě oslavit šedesátiny profe-
sor Rostislav Vyzula, internista, onkolog, 
učitel, examinátor, první přednosta Kli-
niky komplexní onkologické péče LF MU 
a zatím poslední legitimní ředitel Masa-
rykova onkologického ústavu v Brně.

Protože z  vlastní zkušenosti vím, že 
starší člověk už mnohé zapomíná, do-
volím si oslavenci i nám ostatním, jistě 
upřímně blahopřejícím, připomenout 
několik skutečností ze slavené první po-
loviny jubilantova života.

Jako rodem i životem Moravan absol-
voval profesor Vyzula v roce 1979 morav-
skou lékařskou fakultu v Brně. Může se 
pyšnit následnou bohatou interní praxí 
a  dvěma atestacemi z  vnitřního lékař-
ství. Zralý internista doktor Vyzula našel 
zalíbení v onkologii a medikamentózní 
léčbě nádorů. Nepochybně proto, že je 
to problematika složitá a stále složitější, 
která lidstvo provází a  provázet bude. 
Pracoval do úmoru jako sekundář a poté 
jako zástupce primáře na I. interním od-
dělení onkologického ústavu v Brně na 
Žlutém kopci a prodělal s ním jeho pře-
rod z Výzkumného ústavu klinické a ex-
perimentální onkologie v  Masarykův 
onkologický ústav, jakož i mnohé další 
přerody uvnitř i v okolí, k nimž nemalou 
měrou aktivně přispěl.

Než se však přiměl odpovědně vést 
jiné, vyjel na několik let vzdělávat se, 
otrkávat se a  zlepšovat se do Spoje-
ných států amerických. Pracoval něko-
lik let experimentálně i klinicky v Albany 
ve státě New York a do vlasti přivezl mo-
derní pohled na onkologickou praxi, 
nové zkušenosti z chemoterapie i chro-
nobiologie onkologické léčby, téma 
u nás zcela nové. Vybaven je nejen ates-
tací z klinické onkologie v tuzemsku, ale 
i  americkou nostrifikací. Po návratu se 

stal vedoucím Onkologického oddělení 
ve Fakultní nemocnici v Brně, význam-
ným spolutvůrcem konceptu Univer-
zitního onkologického centra a  zakla-
datelem nadace Moravské onkologické 
iniciativy MONKIN. V roce 2000 se vrátil 
do Masarykova onkologického ústavu již 
jako náměstek ředitele pro rozvoj, vědu 
a výuku a na podzim roku 2001 se pak 
stal jeho ředitelem. Tuto funkci zastával 
na základě dvou řádných výběrových ří-
zení až do června 2008, kdy byl minist-
rem bez udání důvodu odvolán a nahra-
zen dosud jen pověřeným ředitelem bez 
konkurzu.

Za Vyzulova vedení se Masarykův on-
kologický ústav významně moderni-
zoval nejen v řadě technologií, ale ze-
jména organizačně, v  informatice, 
podpoře výzkumu, a  zejména zlepšo-
vání zdravotnických činností i prostředí 
ve prospěch onkologicky nemocných. 
V ústavu byla nově ustavena univerzitní 
Klinika komplexní onkologické péče, 
následně pak i Klinika radiační onkolo-
gie a  nedotažen zůstává i  projekt Kli-
niky operačních onkologických oborů, 
kterou ředitel Vyzula plně podporo-
val, aby vzdělávací základna pro klinic-
kou onkologii byla v ústavu kompletní. 
Vzniklo nové PET centrum, tkáňová 
banka nádorů, projekt nových operač-
ních sálů, k ústavu byla připojena histo-
rická Bakešova nemocnice ležící v sou-
sedství a  byl připraven projekt na její 
rekonstrukci. Velký důraz se začal klást 
na sekundární onkologickou prevenci 
a prosadil se projekt komplexních pre-
ventivních onkologických prohlídek, 
nabízených přímo onkologickým ústa-
vem. Vznikla detašovaná ambulantní 
pracoviště konziliární onkologie v  te-
rénu s přímou vazbou na ústav. Docent 
a poté profesor onkologie Rostislav Vy-
zula je také tvůrcem a editorem Modré 

knihy onkologů, která každoročně po-
dává přehled doporučených režimů 
protinádorové chemoterapie. Byly za-
vedeny nové informační služby ústavu 
pro pacienty, včetně služeb telefonic-
kých a internetových. Ústav byl opako-
vaně úspěšně akreditován našimi i za-
hraničními agenturami, umisťoval se 
každoročně na předních místech v pu-
blikačních a novinářských žebříčcích.

Sedm let Vyzulova ředitelování pat-
řilo bez nadsázky k nejlepším a nejpro-
duktivnějším obdobím jak pro pacienty, 
tak i pro zaměstnance a všestranný roz-
voj oboru onkologie. Po stranicky-admi-
nistrativní násilné interrupci řídicí práce 
profesora Vyzuly již pozapomenutým ex-
ministrem Julínkem jubilant nezahořkl, 
ale o  to více se věnoval onkologii, pa-
cientům, výuce mediků a výchově mla-
dých lékařů na své klinice i v celostátním 
rozměru jako člen výboru České onkolo-
gické společnosti a examinátor onkolo-
gických atestací.

Profesor Vyzula byl vždy příkladem 
člověka rozvážného, ve svém nitru pozi-

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.,  
již a teprve šedesátiletý

Žaloudík J.

Obr. 1. Prof. Mudr. Rostislav vyzula, CSc.
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vách a  ideálech nemáme ani nyní moc 
co měnit. Mnohé se už i podařilo, leccos 
se ještě podaří. Úplně hotovo nebude 
nikdy.

S  motivačním heslem všech zápasí-
cích s  rakovinou uvnitř i  kolem „za on-
kologii svobodnější, moudřejší a prospěš-
nější “

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Milý Rosťo, za Tvé spolužáky, přátele 
i  dlouholeté spolupracovníky Ti přeji 
pevné zdraví, ať už při čekání, odpo-
činku nebo v  akci. Když jsme se kdysi 
byli na pár let odborně vyvenčit v USA 
a projeli i Divoký západ, abychom byli 
připravenější na mnohem divočejší vý-
chod, povídali jsme si na dlouhých ces-
tách zejména o onkologii. Teď s údivem 
vzpomínám, že na tehdejších předsta-

tivně laděného a veselého. Proto ani ne-
zazlívá lidem, když jenom tak jsou, drží 
a  nic dále neposouvají. Pozná, že mají 
své limity a nevědí, kam a co posouvat. 
Chápe jejich osudovou úzkost a  ví, že 
jednou se po nich bude muset potřebné 
stejně ještě dokončit. Každopádně „dě-
kujeme, pane profesore“ by patrně při-
psaly i  zástupy pacientů profesora Vy-
zuly, kdyby věděly, že slavíme.


