Vydání Klinické onkologie lze označit za mimořádnou událost v našem lékařském světě. Jde o prvou takto rozsáhlou komplexní monografii, navíc se skvělou barevnou dokumentací na křídovém papíře. Monografie je rozdělena na obecnou a speciální onkologii.
V obecné části najde čtenář vysvětlení základních regulačních pochodů, etiologie, patogeneze a patologie nádorového procesu, diagnostiku a klasifikaci nádorů. Velmi stručně se autor zmínil o nádorové prevenci a chirurgické léčbě.
Kapitoly o radioterapii a zejména pak chemoterapii jsou doplněny o informaci o hormonální a biomodulační léčbě. Mezi jiné léčebné metody je zařazena transplantace kostní dřeně, fototerapie, termoterapie, antiangiogenní léčba a úvaha o perspektivních léčebných metodách.
Jsou podrobně popsány nežádoucí účinky nádorové léčby, posuzování léčebného účinku, kvality života léčených nemocných, intenzívní péče v onkologii, komplikace nádorových onemocnění, podpůrná léčba rehabilitace a paliativní a terminální péče.
Mezi specifické problémy onkologie zařadil prof. Klener odlišnosti nádorového onemocnění v pediatrii, geriatrii a graviditě.
Náklady na onkologickou léčbu jsou uváděny globálně pro celou ČR. Je podána rovněž informace o aktuální organizaci onkologického výzkumu a o informačních zdrojích.
Druhou polovinu monografie tvoří speciální onkologie. Zde si k některým kapitolám autor přizval spolupracovníky z Prahy a Brna: doc. MUDr. Jitku Abrahámovou, DrSc., doc. MUDr. Luboše Petruželku, CSc., doc. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., MUDr. Josefa Mališe, MUDr. Zdeňka Matějovského, CSc., a MUDr. Vuka Faita, CSc.
U nejčastěji se vyskytujících nádorů mají kapitoly shodnou strukturu. Je vysvětlena etiologie a patogeneze, klinické příznaky, diagnostika, případně prognostické faktory, terapie a prevence.
Jsou popsány nádory CNS, oka, hlavy a krku, plic a pleury, mediastina, trávicí trubice, jater, žlučového ústrojí, pankreatu, ledvin a odvodných močových cest, mužských a ženských pohlavních orgánů, trofoblastu, prsu a kůže. Samostatná kapitola je věnována melanomu. Následují sarkomy měkkých tkání, nádory kostí a chrupavek, nádory sdružené s AIDS, nádory žláz s vnitřní sekrecí, krvetvorné tkáně, dětského věku a diseminovaný nádor s neznámým prvotním ložiskem. V přílohách jsou uvedeny hodnoty některých laboratorních vyšetření.
Monografie prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., je psána velice přehledně a stane se na dlouhé roky nezbytným informačním zdrojem nejen studentů, odborných onkologů, ale i praktických lékařů. Specialisté se k ní budou soustavně vracet, neboť jsou v ní cenné obecně platné poznatky orientující zájemce jak v patogenezi nádorového procesu, tak v klinice jednotlivých malignit.
Výběr poznatků, grafické a obrazové přílohy považuji za velmi vhodně volené. V kapitole o chemoterapii je poznat Klenerův celoživotní zájem a možná v dalším vydání lze zvážit její zkrácení. Monografie Klinická onkologie se řadí mezi nejkvalitnější lékařské publikace u nás a navíc vyplňuje dlouhodobé vakuum. Měl by k ní mít přístup každý náš lékař, aby mohl zasvěceně informovat své pacienty.

