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V posledných rokoch sme svedka-
mi významných pokrokov v diagnostike 
a liečbe zhubných nádorov. Nové postupy 
v mnohých prípadoch viedli k zlepšeniu 
výsledkov liečby a k poklesu mortality 
a lepšiemu prežívaniu pacientov s rôz-
nymi malignitami. Spísanie Špeciálnej 
onkológie bolo impulzom a cieľom rea-
govať na tieto trendy. 

Pri tvorbe autorského kolektí-
vu sme oslovili prevažne svojich spo-
lupracovníkov z Onkologického ústavu 
sv. Alžbety, pretože mnohí z nich majú 
nielen bohaté klinické, ale aj pedago-
gické a vedecko-výskumné skúsenosti. 
Práca na publikácii nebola jednoduchá, 
pretože multidisciplinarita početného 
autorského kolektívu prinášala určité 
riziká štylistickej nejednotnosti a roz-
sahovej disproporcie, ktoré vyžadovali 
editorské úpravy a usmernenia. Preto 
všetkých vyše 80 autorov a odborných 
garantov jednotlivých kapitol, ktorí sa 
na nej podieľali, zasluhujú veľké uznanie 
a poďakovanie za odvedenú prácu, za 
vzájomnú tolerantnosť a  ústretovosť 
voči požiadavkám zostavovateľov. 
Renomovaní slovenskí špecialisti 
v  jednotlivých odboroch medicíny sa 
zamerali na epidemiológiu, etiológiu, 
patológiu, na princípy diagnostiky, 
klasifikácie a rôznych liečebných modalít 
malígnych ochorení zoradených podľa 
medzinárodnej klasifikácie chorôb 
v onkológii.

V  prezentovanom diele sa v  14 
kapitolách stretneme s  problemati-
kou zhubných nádorov hlavy a  krku, 
zhubnými nádormi tráviaceho systému, 
zhubnými nádormi dýchacieho systému 
a vnútrohrudníkových orgánov, zhubnými 
nádormi kostí a pohybového aparátu, 
zhubnými nádormi hematopoetického 
a  retikuloendotelového tkaniva, 
zhubnými nádormi kože, zhubnými 
nádormi prsníka, zhubnými nádormi 
ženských pohlavných orgánov, zhubnými 
nádormi mužských pohlavných orgánov, 

zhubnými nádormi uropoetického 
systému, zhubnými nádormi oka, mozgu 
a iných častí CNS, nádormi endokrinných 
žliaz, nádorovými ochoreniami detského 
veku a napokon aj nádormi neznámeho 
primárneho ložiska. 

Zostavovatelia a jednotliví autori 
si uvedomovali, ako rýchlo odborné 
publikácie a učebnice takéhoto rozsahu 
starnú a nestačia držať krok s aktuálnymi 
klinickými poznatkami. Najmä oblasť 
liečby sa v  posledných rokoch veľmi 
rýchlo rozvíja. Jednotlivé kapitoly 
reflektovali stav poznania v  čase ich 
spracovávania, v priebehu 5 rokov od 
výzvy písať a zostaviť túto publikáciu. 
Zostavovatelia aj jednotliví autori sú si 
vedomí, že konkrétne liečebné schémy 
môžu byť v súčasnosti alebo v krátkej 
budúcnosti prekonané a  nahradené 
novými, účinnejšími postupmi. Keďže 
kontinuálne dopĺňanie kapitol o nové 
informácie by viedlo k  opätovnému 
predĺženiu vydania monografie, 
zostavovatelia sa rozhodli ďalšie 
aktuálne poznatky nepridávať. Napriek 
zmenám v  operačných postupoch, 
ožarovacích technikách alebo režimoch 
systémovej liečby ostáva v  platnosti 
idea multidisciplinarity. Vzájomná 
previazanosť jednotlivých odborov 
ukazuje cestu do budúcnosti.

Je známa skutočnosť, že úroveň 
odborných publikácií rastie s kvalitnou 
recenziou. Pri výbere sme mali šťastnú 
ruku na troch medzinárodne uznávaných 
odborníkov, ktorými boli: prof. MUDr. 
Jindřich Fínek, PhD., MHA, prof. MUDr. 
Michal Mego, DrSc. a doc. MUDr. Mária 
Wagnerová, CSc. Všetkým trom vďačíme 
za precízne preštudovanie rukopisu, za 
cenné rady, pripomienky a odporúčania, 
ktoré vychádzali z ich bohatých odbor-
ných a publikačných skúseností a vďaka 
nim prešla monografia podrobnou a vy-
sokofundovanou recenziou. 

Poďakovanie patrí aj vedeniu 
a pracovníkom vydavateľstva SOLEN, 

najmä Mgr. Miroslave Dostálovej a gra-
fičke Zuzane Heringešovej za ich trpez-
livosť, často zhovievavosť voči požiadav-
kám autorov a zostavovateľov, dôsled-
nosť a vysokú profesionalitu, bez ktorej 
by táto kniha neuzrela svetlo sveta. 

Poďakovanie patrí aj partnerom 
vydania publikácie – farmaceutickým 
spoločnostiam, výrobcom laboratórnej 
a prístrojovej techniky, Lige proti rako-
vine a ďalším sponzorom, ktorí podporili 
vydanie tejto publikácie. 

Predkladaná publikácia na vyše 
700 stranách vyšla v období, keď sme 
si pripomenuli 100. výročie založenia 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v  Bratislave a  25. výročie zriadenia 
Národného onkologického ústavu – 
Nemocnice s poliklinikou sv. Alžbety, 
neskoršieho Onkologického ústavu sv. 
Alžbety v Bratislave. Dielo napĺňa odkaz 
zakladateľov univerzity vzdelávať, 
vychovávať, prinášať a rozvíjať najnovšie 
poznatky v  medicíne na prospech 
medicíny, pacientov i spoločnosti.

 Podľa vyjadrení viacerých 
recenzentov pôsobí dielo kompaktne, 
ucelene a moderne, takže možno dúfať, 
že nielen mladší kolegovia, poslucháči 
lekárskych fakúlt, adepti onkologickej 
špecializácie a doktorandi, ale aj celá 
široká odborná verejnosť uvíta túto 
publikáciu umožňujúcu orientovať 
sa vo svojej klinickej praxi, a  tým 
prispeje k  lepšiemu osudu mnohých 
onkologických pacientov.
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