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EDITORIAL

Aktuality z odborného tisku

Vážení čtenáři,

redakční rada časopisu pro Vás připra-
vila další novinku v  rubrice „Aktua-

lity“. Rádi bychom v  rámci uvedené 
rubriky pravidelně přinášeli komen-
tovaný výběr článků, které byly v ob-
dobí od posledního vydání Klinické 
onkologie publikovány v jiných odbor-
ných časopisech zabývajících se onko-
logickou problematikou. Jde o  výběr 
prací, jejichž výsledky mohou poten-
ciálně již v současnosti nebo blízké bu-
doucnosti ovlivnit naši lékařskou praxi. 
Přestože první vydání „Aktualit z  od-

borného tisku“ bylo na ukázku připra-
veno jednou osobou, cílem je, aby své 
tipy na články naplňující výše popsanou 
ideu zasílali kromě členů redakční rady 
i čtenáři časopisu. Stručný komentář by 
pak měl čtenářům představit, o čem člá-
nek pojednává, a  současně i  obsaho-
vat vlastní zkušenost autora příspěvku 
s  problematikou včetně jeho postoje 
k  prezentované práci. Jméno komen-

tujícího bude u  daného článku vždy 
uvedeno.

Obecně preferujeme články ze za-
hraničních médií přinášející původní 
výsledky, a  to včetně metaanalýz, ka-
zuistik nebo kritických komentářů. Pře-
hledové články nebo publikované do-
poručené postupy by neměly být 
předmětem této rubriky, výjimečně 
v případě, kdy obsahují zásadní změnu 
dosavadní praxe. Návrhy na zajímavé 
články, doplněné případně i  o  komen-
tář, zasílejte na naši e-mailovou ad-
resu klinickaonkologie@mou.cz. Finální 
výběr článků do rubriky bude provádět 
redakční rada časopisu, čímž chceme ga-
rantovat „komerční nezávislost“ výběru.

Současně bychom Vás chtěli informo-
vat, že pokud Vás ně kte rý z komentova-
ných článků zaujme a nemáte možnost, 
jak ho získat v  jeho původní úplné po-
době, můžete využít služeb Knihovny 

pro studium onkologických oborů 
Masarykova onkologického ústavu. Naše 
knihovna poskytuje zájemcům z řad lé-

kařských i nelékařských profesí a studen-
tům, kteří se věnují onkologické proble-
matice, zdarma rešerše i články v plném 
znění (podle platných licenčních smluv), 
a  to buď v  prostorách knihovny nebo 
formou meziknihovní výpůjční služby. 
V rámci projektu RELICEO, který je doto-
ván z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj MŠMT (operační pro-
gram VaVpI, č. CZ 1.05/ 3.2.00/ 12.0233), 
knihovna nabízí více než 600  elektro-
nických časopisů, přes 300  elektronic-
kých knih a  přístup do řady klinických 
databází. Bližší informace o službách od-
borné knihovny MOÚ můžete získat na 
adrese staudova@mou.cz a na telefonu 
543 136 915 nebo 543 136 916.

Aktuality z odborného tisku v tomto 
čísle naleznete na str. 299–301.
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