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Knižné dielo Všeo-

becná onkológia mož-

no charakterizovať ako 

vysokoškolskú učeb-

nicu s vysoko špeciali-

zovaným zdravotníc-

kym (onkologickým) 

zameraním. Autorský 

kolektív je zložený zo 

71 onkológov a klinic-

kých lekárov, ktorí 

pod editorstvo hlav-

ných autorov doc. 

Kaušitza a prof. Ondru-

ša z bratislavského On-

kologického ústavu sv. 

Alžbety, pripravili mo-

dernú publikáciu, ktorá znesie najvyššie odborné aj knižné 

kritériá. Možno uviesť aj dedikáciu autorov, ktorí knižnú 

publikáciu venujú 20. výročiu vzniku samostatného neštát-

neho zdravotníckeho zariadenia Onkologického ústavu sv. 

Alžbety. 

 Kniha má 14 kapitol, ktoré sú ďalej členené na podkapi-

toly a obrazovú prílohu. Za každou časťou je uvedená aktu-

álna literatúra, ktorá dovoľuje čitateľovi získať prehľad dianí 

v danom odbore. Všetky odkazy na významné zahraničné 

i tuzemské práce sú starostlivo vybrané a tri štvrtiny z nich 

nie sú staršie ako päť rokov. Kniha je veľmi dobre členená 

v kapitolách a podkapitolách, čo umožňuje čitateľovi cielene 

a rýchlo sa orientovať v rozsiahlej problematike. Napriek 

tomu mi chýba v knihe vecný index.  

Skúsení editori a súčasne hlavní autori diela doc. Kaušitz 

a prof. Ondruš vychádzajú zo základného predpokladu, že 

len správne pochopenie nových liečebných cieľov môže byť 

východiskom pre posun v myslení, diagnostike, liečbe 

a hlavne prevencii onkologických ochorení – a to nielen 

u zdravotníkov, ale aj v laickej populácii. Tento fakt je dôle-

žitý aj v čase, keď výskyt rakoviny síce stúpa, ale úmrtnosť 

v skutočnosti klesá. Kniha pomáha v tom podstatnom – udr-

žať krok s novými informáciami, ktoré v onkológii pribúdajú 

mimoriadne rýchlo. Zároveň umožňuje získať praktický 

a hlavne reálny prehľad výsledkov klinických štúdií, ktoré sú 

mnohokrát tendenčne postavené. 

Špecialistom onkológom poskytuje kniha úvod k ďal-

šiemu prehlbovaniu vlastnej odbornej problematiky. Všeo-

becná onkológia je však určená ako odborná kniha nielen pre 

lekárov a doktorandov, ale aj pre prírodovedcov a ostatnú za-

interesovanú vedeckú pospolitosť. Poslúži aj ako učebnica 

pre študentov, najmä medikov a študentov rôznych zdravot-

níckych odborov.  

Poznatky v publikácii približujú možnosti novších diag-

nostických, preventívnych a liečebných postupov, ktoré pri-

nesú dlhšie prežívanie pacientov s včasným, pokročilým 

i metastatickým onkologickým ochorením. Odborníci v ob-

lasti klinickej onkológie nájdu v knihe algoritmy diagnostiky 

a liečby. Zárukou spoľahlivosti údajov je aj to, že mnohé ka-

pitoly spracoval viacčlenný kolektív autorov. Jednotlivé ka-

pitoly sú venované princípom diagnostiky a liečby súčasnej 

onkológie ako medicíny založenej na dôkazoch. Liečba rako-

viny významne pokročila vpred. V knihe sa sumarizujú po-

znatky, od ktorých závisí správna stratégia navrhovanej 

liečby. Rozsiahle je tiež dokumentovaná úloha vhodnej diag-

nostiky i na molekulárnej úrovni. Okrem najnovších liečeb-

ných poznatkov sú uvedené aj rizikové a prognostické fak-

tory. 

Cieľom autorov je na základe najnovších poznatkov, 

ktoré prostredníctvom knihy posúvajú medzi kompetentných 

odborníkov, ďalej skvalitniť onkologickú starostlivosť, zvý-

šiť úsilie ľudí zamerané na prevenciu vzniku i na úspešnú 

liečbu nádorov a tým prispieť k zníženiu mortality na onko-

logické ochorenia.  

V neposlednom rade je treba oceniť veľmi dobré knihár-

ske a grafické spracovanie publikácie. Plne farebná obrazová 

dokumentácia (najčastejšie z vlastného klinického materiálu 

autorov) je doslova bezchybná, prehľadná a mimoriadne ná-

zorná. Didakticky veľmi vhodná pre medikov a začínajúcich 

klinických onkológov.  

Verím, že autori budú pokračovať v začatej práci a spolu 

so všeobecnou onkológiou v blízkej budúcnosti ponúknu aj 

rovnako koncipovanú modernú knihu špeciálnej onkológie. 
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