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VZPOMÍNKA NA PROFESORA JAROSLAVA ·VEJDU
REMEMBERING PROFESSOR JAROSLAV ·VEJDA
Pﬁi souãasném pracovním tempu a vytíÏenosti nám mnohdy
zÛstává málo ãasu na ohlédnutí se za minulostí. Mûli bychom
si v‰ak stále uvûdomovat, Ïe pro na‰e pouãení je na‰í povinností také vzpomínat na svoje uãitele a koncepãní zakladatele
pracovi‰È, která svou souãasnou prací rozvíjíme. Je dobré pﬁipomínat si smûry jejich snaÏení i jejich, tﬁeba za Ïivota nesplnûné, vize. V tomto roce si takto musíme pﬁipomenout dvacáté v˘roãí smrti jednoho z na‰ich nejv˘znamnûj‰ích patologÛ
minulého století - prof. MUDr. Jaroslava ·vejdy, DrSc. - dlouholetého pﬁednosty I. patologicko-anatomického ústavu
(I. PAÚ) Lékaﬁské fakulty brnûnské univerzity a souãasnû
i v˘znamného onkologa - prvního ﬁeditele, dosud jediného
komplexního onkologického pracovi‰tû v âeské republice,
V˘zkumného ústavu klinické a experimentální onkologie
(VÚKEO), nynûj‰ího Masarykova onkologického ústavu.
Úvodem povaÏuji za vhodné osvûÏit základní Ïivotopisná data
vzpomínaného. Profesor ·vejda se narodil 31. 7. 1915 ve
Vala‰sk˘ch Kloboukách. Stﬁední ‰kolu i lékaﬁská studia, ukonãená v roce 1945, absolvoval v Brnû. Od roku 1939 byl pracovníkem I. PAÚ brnûnské univerzity. Pﬁi studiích zde pracoval jako demonstrátor, v prÛbûhu okupace jako pomocn˘
asistent a krátce po absolutoriu na LF byl na tomto ústavu jmenován odborn˘m asistentem. Habilitoval na brnûnské lékaﬁské fakultû v roce 1950 obhájením práce „Virusy a nádory“
a v roce 1957 byl jmenován profesorem pro patologickou anatomii a pﬁednostou I. PAÚ. V r. 1963 obhájil disertaci pro
vûdeck˘ titul DrSc. Jeho práce na mateﬁském ústavu byla z normalizaãních politick˘ch dÛvodÛ, ukonãena v roce 1975. Od
poãátku roku 1976 byl jmenován ﬁeditelem VÚKEO, kde pracoval aÏ do své smrti 26. 9. 1986.
V patologii byl profesor ·vejda Ïákem zakladatele brnûnské
‰koly patologÛ - profesora Václava Neumanna, DrSc. Hlásil se
také vÏdy ke ‰kole prof. R.A. Willise z Department of Pathology of the Royal College of Surgeons v Lond˘nû, u kterého
absolvoval roãní stipendijní pobyt a s nímÏ udrÏoval trval˘ písemn˘ styk. S tûmito základy profesor ·vejda vûnoval pﬁi práci
na ústavu patologie nejvût‰í pozornost biologickému pﬁístupu
k dynamické funkãní patologii i k onkologické problematice.
Patologie v jeho pojetí zaãala i v na‰ich zemích pﬁekonávat dﬁívûj‰í, pﬁeváÏnû deskriptivní morfologické zamûﬁení celého oboru a pﬁiblíÏila se biologii, fysiologii a zejména klinice. Sám se
jako jeden z prvních lékaﬁÛ pracujících ve v˘zkumné oblasti
v âeskoslovensku zab˘val problematikou transplantabilních
zvíﬁecích nádorÛ, pouÏit˘ch jako model pro studium lidsk˘ch
malignit. Následovalo období jeho v˘zkumného zamûﬁení na
experimentální chemicky indukované prekancerózy a karcinomy prÛdu‰ek a Ïaludku. Nejvût‰ích úspûchÛ ve vûdecké práci
dosáhl v kvantitativních fyzikálnû biologick˘ch technikách
pouÏit˘ch pro hodnocení prekanceróz, zejména cestou cytofotometrie. Logick˘m pokraãováním tûchto prací byla pozdûj‰í
orientace na ultrastrukturu chromozomÛ, zejména u lidského
melanomu. Do mysli velké ﬁady absolventÛ studijních roãníkÛ
brnûnské lékaﬁské fakulty ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let se
I. PAÚ, veden˘ profesorem ·vejdou, zapsal zejména úvodem
do onkologie, která aÏ do devadesát˘ch let nebyla na ãesk˘ch
lékaﬁsk˘ch fakultách soustavnû pﬁedná‰ena. Onkologické problematice bylo vûnováno 25% pﬁedná‰ek z patologie. Onkologie byla prezentována v jednom semestru jako obecná, vãetnû
moderních biologick˘ch aspektÛ a v dal‰ím jako speciální
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s v˘bûrem epidemiologicky nejdÛleÏitûj‰ích nádorov˘ch lokalizací a podílem klinick˘ch onkologÛ na jednotliv˘ch pﬁedná‰kách. Otázky vypl˘vající z tûchto pﬁedná‰ek pﬁedstavovaly tﬁetinu celé zkou‰ky z patologie.
Do brnûnského onkologického ústavu profesor ·vejda nastoupil jako externí pracovník brzy po válce v roce 1945 a na základu pÛvodní v˘zkumné histologické laboratoﬁe zde v roce 1946
zaloÏil bioptickou stanici. Tato v diagnostice zahrnovala kromû vlastního ústavu a nûkter˘ch brnûnsk˘ch nemocnic
i velmi ‰iroké venkovské teritorium obsahující nemocnice
v Jihlavû, Tﬁebíãi, Vy‰kovû, Znojmû, Valticích a ﬁe‰ila i problematické pﬁípady ze severní Moravy. Svûdectvím o doslova
nadãasové koncepci práce brnûnsk˘ch onkologÛ a ·vejdovy
vlastní, je pﬁístup k sekundární onkologické prevenci. Zamûstnanci ústavu jiÏ v letech 1951-1955 vyjíÏdûli na moravsk˘ venkov a na západní Slovensko, kde jako komplexní skupina provádûli onkologickou depistáÏ v oblasti gynekologie a plicních
nádorÛ. Úãastníkem tûchto akcí byl, v rámci ãinnosti bioptické stanice, pravidelnû i profesor ·vejda s rychlou cytodiagnostikou. Ten se v‰ak vûnoval onkologické problematice i na
teoretickém poli, v oblasti virologie experimentálních zvíﬁecích nádorÛ ve spolupráci s dr. ZbyÀkem Bradou, kter˘ vedl
teoretickou ãást onkologického ústavu. Bylo zásluhou zejména tûchto dvou zanícen˘ch experimentálních onkologÛ, Ïe
do‰lo k záchranû badatelského v˘zkumu v brnûnském onkologickém ústavu proti vlnû primitivního prakticismu u nás na
zaãátku ‰edesát˘ch let. V˘zkum na ústavu byl tehdy zachován
i za cenu, Ïe teoretické laboratoﬁe pﬁe‰ly v roce 1961 se v‰emi
zamûstnanci i programem pod správu bratislavského V˘zkumného onkologického ústavu Slovenské akademie vûd, vedeného blízk˘m pﬁítelem obou brnûnsk˘ch vûdcÛ, akademikem
Viliamem Thursou. Toto krytí v˘zkumu brnûnského onkologického ústavu pﬁetrvalo do roku 1969.
V léãebné strategii se od ‰edesát˘ch let zaãíná v onkologickém
ústavu vyuÏívat interdisciplinární pﬁístup, kter˘ v brnûnském
podání pﬁedpokládá i angaÏovanost specializovaného diagnostikujícího patologa. Vznikly melanomová a mamární komise,
vÏdy s úãastí profesora ·vejdy na kaÏdém zasedání. Stejnû se
pozdûji t˘movû pﬁistupovalo i k léãbû lymfomÛ a testikulárních
nádorÛ. Dosud avantgardní skloubení klinické a v˘zkumné ãásti v jednom zaﬁízení a tehdy nová komplexní koncepce onkologické sluÏby, na které se jako ãlen vûdecké rady ministerstva
v˘znamnû podílel profesor ·vejda umoÏnily, Ïe byl brnûnsk˘
onkologick˘ ústav k 1. 1. 1976 zmûnûn na rezortní VÚKEO,
jako souãást v˘zkumné základny Ministerstva zdravotnictví
âeské republiky. ¤editelem vzniklé instituce byl, zaslouÏenû,
jmenován profesor ·vejda, kter˘ provedl potﬁebnou reorganizaci klinického i badatelského provozu, pﬁi níÏ byla postupnû
zaloÏena oddûlení imunologie a tkáÀov˘ch kultur, oddûlení patologie nádorÛ i oddûlení epidemiologie a genetiky nádorÛ. Ústav
pod jeho vedením navázal trvalou spolupráci nejen v rámci
republiky, ale i s partnersk˘mi pracovi‰ti ﬁady evropsk˘ch zemí
a stal se ãlenem Organizace evropsk˘ch onkologick˘ch ústavÛ
(OECI). Od roku 1976 jsou také kaÏdoroãnû poﬁádány Brnûnské onkologické dny, které jsou dnes nejvût‰ím odborn˘m setkáním onkologÛ v na‰í republice.
Mimoﬁádná odborná aktivita prof. ·vejdy se projevila v jeho
více neÏ 130 pÛvodních vûdeck˘ch publikacích, pﬁeváÏnû
v zahraniãním tisku a v 11 modernû pojat˘ch uãebních textech.
Stejnû je obdivuhodná i jeho pﬁedná‰ková aktivita, dokumentovaná ﬁadou pﬁedná‰kov˘ch turné v Egyptû, Japonsku, USA,
Mexiku, skandinávsk˘ch zemích a zejména opakovanû v obou
ãástech, tehdy rozdûleného, Nûmecka. Jednotlivé zahraniãní

i domácí pﬁedná‰ky a pﬁedsednictví sekcí na kongresech jsou
u tohoto pilného vûdeckého pracovníka nepoãitatelné. Vysok˘
profesionální standard prof. ·vejdy se projevil i v jeho aktivním
ãlenství v mnoha vûdeck˘ch spoleãnostech a organizacích. Ze
zahraniãních spoleãností nutno jmenovat Deutsche Akademie
der Naturforscher „Leopoldina“, Gesellschaft für Pathologie der
DDR, Deutsche Gesellschaft für Pathologie (BDR), Pathological Society of Great Britain and Ireland, European Society of
Pathology, World Association of Pathological Societies, Internationale Gesellschaft für Chemo- und Immunotherapie. V tehdej‰í âeskoslovenské republice byl ãlenem Rady lékaﬁsk˘ch vûd
âSAV, Vûdecké rady Ministerstva zdravotnictví i Vûdeckého
v˘boru RVHP pro komplexní problémy maligních nádorÛ. Byl
dále ãlenem komise expertÛ pro studium kostních nádorÛ amelanoblastomÛ pﬁi WHO v Îenevû, pﬁedsedou âeské histochemické
a cytochemické spoleãnosti, ãlenem v˘boru Onkologické spoleãnosti a v˘boru Spoleãnosti patologick˘ch anatomÛ. Dále
pﬁedsedou Spoleãnosti pro tkáÀové kultury. Na Lékaﬁské fakultû brnûnské Masarykovy univerzity byl dlouholet˘m ãlenem
vûdecké rady, po dvû ãtyﬁletá období prodûkanem a v roce 1968
byl zvolen dûkanem fakulty.
Profesor ·vejda, se svou vzdûlaností, pracovitostí, svobodymilovností a nadhledem, Ïil svÛj produktivní vûk v té nejhor‰í dobû pro odpÛrce jakékoliv autoritáﬁské moci. Velmi tûÏce
nesl nûmeckou okupaci a stejnû potom i lÏivou podstatu a systematické násilí komunistického reÏimu, preferujícího pod-

prÛmûr a prÛmûr. Jako pﬁesvûdãen˘ konzervativnû liberální
demokrat a nestraník mûl kaÏdodenní problémy s prosazováním sv˘ch obecnû organizaãních i personálních pﬁedstav. Pan
profesor nám mûl svou odbornou velikostí, koncepãní vizí
v patologii i onkologii a osobním pﬁíkladem co odkázat a jeho
v˘roãí stojí za hlubokou vzpomínku.
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PREVENCE JAKO NEJSILNùJ·Í ZBRA≈ V BOJI
PROTI ONKOLOGICK¯M ONEMOCNùNÍM
JOUKALOVÁ Z.
MASARYKÒV ONKOLOGICK¯ ÚSTAV BRNO
CENTRUM KOMUNIKACE S VE¤EJNOSTÍ
MasarykÛv onkologick˘ ústav (MOÚ) v Brnû je jedineãné
zdravotnické zaﬁízení v âeské republice, specializované
onkologické centrum s nadregionální pÛsobností, kde jsou
na jednom místû soustﬁedûny v‰echny nezbytné medicínské
obory pro zaji‰tûní komplexní onkologické péãe, které zahrnují epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léãby, rehabilitaci, vûdecko-v˘zkumnou práci i prea postgraduální v˘uku a osvûtovou ãinnost zamûﬁenou na
‰irokou veﬁejnost. Je to ústav, kter˘ se zab˘vá léãbou onkologick˘ch onemocnûní uÏ více neÏ 70 let. A právû díky sv˘m
letit˘m zku‰enostem s léãbou rakoviny kladou jeho pracovníci velk˘ dÛraz na prevenci a snaÏí se nûkter˘mi programy
urãen˘mi ‰iroké veﬁejnosti podchytit nádorové onemocnûní
vãas. BohuÏel, zdravotní poji‰Èovny nûco podobného nenabízejí. Podle platn˘ch vyhlá‰ek jsou k dispozici pouze dílãí
preventivní onkologická vy‰etﬁení hrazená ze zdravotního
poji‰tûní, v nûkter˘ch pﬁípadech omezena na urãitou etapu
Ïivota (napﬁ. mamární screening urãen˘ Ïenám od 45 do 69
let, a to jednou za dva roky). Tato vy‰etﬁení jsou v‰ak pro ãasn˘ záchyt vût‰iny nádorÛ nedostateãná. Proã? Dvoulet˘ interval mÛÏe b˘t v nûkter˘ch pﬁípadech pﬁíli‰ dlouh˘, není docenûn v˘znam rodinné onkologické anamnézy a kromû jiného
chybí také komplexní pohled. Proto MOÚ pﬁi‰el s programem urãen˘m samoplátcÛm, kter˘ nazval Preventivní
onkologick˘ program pro kaÏdého, jehoÏ mottem je: DÛleÏitûj‰í, neÏ onemocnûní léãit, je jim pﬁedcházet...

Jeho cílem je záchyt zhoubn˘ch nádorÛ v ãasném, plnû
vyléãitelném stadiu. Zahrnuje základní vy‰etﬁení nejãastûj‰ích
onkologick˘ch diagnóz - komplexní vy‰etﬁení onkologem,
vy‰etﬁení krve s dÛrazem na tumormarkery (celkem 27 poloÏek), vy‰etﬁení moãi, rtg. plic, hemokult, v pﬁípadû nutnosti
koæonoskopie, UZ bﬁicha - jater, slinivky, ledvin, u Ïen gynekologická prohlídka vãetnû cytologie pochvy..., u muÏÛ vy‰etﬁení varlat a prostaty a dále prevence interních chorob, EKG,
echo srdce a poradna zdravé v˘Ïivy (obezitologie).
Podnût k tomuto kroku dal odborníkÛm z MOÚ program
nazvan˘ Péãe onkologÛ o seniory, kter˘ byl v ústavu zaveden v bﬁeznu 2004. Ze statistiky za minul˘ rok (2005) vypl˘vá, Ïe bylo vy‰etﬁeno celkem 681 seniorÛ, z toho u 55 bylo
objeveno nádorové onemocnûní = 8 %. Znovu tak bylo potvrzeno, Ïe nádorové onemocnûní lze cílen˘m vy‰etﬁením odhalit je‰tû ve stadiu, kdy neãiní Ïádné potíÏe a kdy je vyléãitelné.
MoÏná, Ïe ﬁada lidí se pozastaví nad tím, Ïe jde o vy‰etﬁení,
která si musí lidé sami platit (Preventivní onkologick˘ program pro kaÏdého stojí 2 000,- Kã). Ale ani ty nejvyspûlej‰í
zemû svûta nemají na to, aby hradily ve‰kerou zdravotní péãi
jen z prostﬁedkÛ povinného zdravotního poji‰tûní.
Musíme si zvyknout, Ïe jsme za své zdraví odpovûdni sami,
Ïe nemÛÏeme od státu oãekávat, Ïe se postará o v‰echno. Proto bychom mûli vyuÏívat v‰ech moÏností, jak onemocnûním
pﬁedcházet, sami aktivnû vyhledávat preventivní programy,
které dávají urãitou vnitﬁní jistotu, Ïe se nám zatím zákeﬁná
nemoc vyh˘bá. Tak, jak jsme ochotni - a vÛbec o tom neuvaÏujeme - s autem jezdit na pravidelné garanãní prohlídky, abychom mûli jistotu, Ïe nám na silnici neselÏe (a vÛbec se nedivíme, Ïe nás stojí mnohdy tisíce), tak bychom si mûli zvyknout
chodit na jakési „garanãní prohlídky“ i se sebou sam˘mi
(a vûnovat urãit˘ obnos i do svého zdraví).
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