
ŠESŤDESIAT ROKOV ONKOLÓGIE V KOŠICIACH  

Tento rok je spojený so šesťdesiatym výročím založenia onkológie, následne klinickej a radiačnej 
onkológie a Kliniky rádioterapie a onkológie pri LF UPJŠ v Košiciach. Táto história je úzko spätá 
s dynamickým rozvojom diagnostiky, liečby a výskumom zhubných nádorov na Slovensku. Od 
vzniku Štátnej nemocnice v Košiciach roku 1924, existovalo rtg oddelenie na II. pavilóne , ktoré sa 
stalo základom pre vznik Rádiologickej kliniky. V roku 1948 bola zriadená v Košiciach pobočka 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a zároveň vzniká z pôvodnej Štátnej nemocnice Fakultná 
nemocnica. V roku 1951 bolo založené Rádiologické oddelenie, ako súčasť Internej kliniky, ktorého 
zakladateľom bol MUDr. Eugen Kunštadt. Postupne bolo zriadené 25 lôžkové oddelenie a boli 
inštalované 2 rtg terapeutické prístroje. Okrem rtg diagnostiky sa vykonávala aj hĺbková rtg - terapia 
a postupne bola uvedená do prevádzky aj rádium-terapia, kde sa vykonávala punktúra, muláž a 
intrakavitárna gynekologická aplikácia vo forme aplikátorov, neskôr známych ako „Košické 
aplikátory" 
V roku 1954 boli rádiové (Ra 226) - zdroje umiestnené v novej prístavbe na II. pavilóne, ktorá vy-
hovovala predpisom o bezpečnosti a ochrane pred žiarením. Centrálne izotopové pracovisko, ako 
súčasť Rádiologickej kliniky vzniklo v roku 1956 s výraznou zásluhou MUDr. Miroslava Klvaňu. 
V roku 1958 bola vykonaná stavebná úprava na II. pavilóne pred inštaláciou kobaltového ožarovača 
(GUT 400). Súčasne sa začala éra využitia ďalších rádionuklidov v liečbe zhubných nádorov. 
V roku 1959 bola zriadená Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej súčasťou sa stala 
Lekárska fakulta, čo malo pozitívny vplyv na ďalší rozvoj pracoviska. 
V roku 1960 vzniká samostatná Klinika rádiológie a nukleárnej medicíny, kedy sa okrem rádioterapie 
začína v liečbe využívať aj antineoplastická chemoterapia. 
Od roku 1963 mala klinika pod vedením prednostu Doc. MUDr. Eugena Kunštadta CSc. Tri 
samostatné oddelenia a 63 postelí: rtg diagnostiku (primár MUDr. Mederák Pavel), izotopovú 
diagnostiku (primárka MUDr. Ivona Pokorná) a aktinoterapiu (primár MUDr. Jozef Holan). Všetky 
tieto 3 disciplíny boli zaradené do pregraduálnej výuky v rámci jedného skúšobného predmetu na 
Lekárskej fakulte. 
V roku 1965 sa Doc. MUDr. E. Kunštadt CSc stal prvým profesorom rádiológie na Slovensku. Súčasne 
s kolektívom spolupracovníkov vydáva prvé skripta „Základy lekárskej rádiológie a nukleárnej 
medicíny" a v tom istom roku bol menovaný za člena redakcie časopisu Rádiológia - Radiotherapia 
(Berlín). Prof. MUDr. E. Kunštadt CSc. bol spoluautorom celoštátnej učebnice Rádiológie a Doc. 
MUDr. M. Klvaňa CSc. bol spoluautorom učebnice „Ionizujúce žiarenie v medicíne a farmácii". 
V roku 1965 je inštalovaný rtg hĺbkový prístroj TUR 250 a v roku 1969 nový megavoltový prístroj 
Chisobalt 75. Získané novšie poznatky v oblasti rádioterapie a rádiobiológie si vyžiadali vytvorenie 
matematicko - fyzikálneho úseku v rámci kliniky pod vedením RNDr. Pavla Matulu. 
V roku 1970 bol vypracovaný originálny program pre výpočet izodózových plánov (UNIV), ktorý 
bol inštalovaný na centrálnom počítači (MINSK 2). Umožnil presnejší a rýchlejší výpočet izodó-
zových plánov, ako aj zavedenie kyvadlových techník v rádioterapii na kobaltových ožarovačoch. 
V rámci technickej inovácie bol v roku 1973 na našej klinike inštalovaný ožarovací prístroj 
Cesioterax, ktorý bol v roku 1981 nahradený prístrojom Chisostat. 
Paralelne s rozvojom externej rádioterapie sa vyvíjala brachyterapia, ktorá bola až do roku 1978 („Košické 
aplikátory") vykonávaná s aktívnymi rádiovými aplikátormi. Od roku 1979 začína éra manuálneho af-
terloadingu (aplikátory RNDr. P. Matulu, CSc) Tieto aplikátory sa postupne rozšírili aj na iné pracoviska 
(Banská Bystrica, Cheb, Brno, Ostrava). Na našej klinike sme ich používali až do roku 1992. 
V druhom polroku 1976 boli ukončené adaptačné práce na XV pavilóne a počet lôžok sa zväčšil na 
100, keď pribudlo oddelenie chemoterapie, čím sa výrazne zlepšili nielen priestorové pomery ale aj 
dostupnosť liečby pre väčší počet pacientov. 
V osemdesiatych rokoch sa pokračovalo v rozvíjaní antineoplastickej chemoterapie najmä zavedením 
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antracyklínových a platinových derivátov, ktoré znamenali prelom v liečbe solídnych nádorov s 
možnosťou navodenia kurability. 
V roku 1980 po odčlenení rtg oddelenia a oddelenia nukleárnej medicíny vzniká Klinika rádioterapie 
a onkológie. Prednostom kliniky sa stáva Doc. MUDr. Miroslav Klvaňa CSc. 
V máji 1985 bol inštalovaný plánovací systém pre rádioterapiu Oncology Support System firmu 
Philips, ako nezávislý terminál prvého počítačového tomografu na východnom Slovensku, čím sa 
plánovanie rádioterapie dostalo na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Súčasne bol inštalovaný dozimetrický 
systém Therados RFA 3-40. 
Dňa 5. apríla 1988 bola udelená Klinike Cena Východoslovenského kraja za liečebno-preventívne, 
klinicko - výskumné výsledky a technicky pokrok pri plnení celospoločenského onkologického 
programu. Život sa nedá zastaviť a prináša nielen úspechy, ale aj zmeny. V sept. 1989 odišiel do dô-
chodku Doc. MUDr. Klvaňa CSc. a na krátky čas sa prednostom stáva Doc. MUDr. Jurga CSc. 
V r. 1990 odchádza po 27 rokoch vo funkcii zástupcu prednostu kliniky prim. A.Cichý do dôchodku 
a vo funkcii ho vystriedala MUDr. M. Wagnerová. V júni 1990 nastupuje do funkcie prednostu kliniky 
Doc. MUDr. Klimo CSc. Koncom roka 1991 sme sa navždy rozlúčili so zakladateľom kliniky Prof. 
MUDr. Eugenom Kunštadtom DrSc. 
Slávnostným uvedením lineárneho urýchľovača do prevádzky v roku 1993 sa začala nová éra Kliniky 
rádioterapie a onkológie. Okrem samotného urýchľovača bol súčasne uvedený do prevádzky simulátor 
a nové pracovisko brachyterapie s HDR zdrojom Ir 192. Súčasťou celého komplexu bol aj nový pláno-
vací systém CADPLAN a plánovací systém PLATO pre brachyterapiu. 
Neoddeliteľnou súčasťou liečby sa stala aplikácia systémovej liečby. Naša klinika sa mnoho rokov 
intenzívne venuje tejto problematike u karcinómov mliečnej žľazy, pľúc, hlavy a krku, krčka maternice 
a malígnych lymfómov, čoho odrazom bolo aj riešenie niekoľkých výskumných úloh štátneho plánu 
technického rozvoja. 
V roku 1989 bol v rámci výskumu vyvinutý program „RADBIO" pre predikciu rádiobiologických 
účinkov rádioterapie pomocou biofyzikálnych modelov. Od roku 2003 program BioGray s grafickou 
podporou autorov Matula a Končik. Tento programový produkt bol rozšírený na viaceré pracoviska 
doma aj v zahraničí. 
V deväťdesiatych rokoch sa riešili 4 grantové výskumné úlohy. Dve sa týkali moderných trendov 
liečby karcinómov prsníka (Wagnerová a kol), jedna liečby lokálne pokročilých nádorov krčka mater-
nice kombináciou PDR a externej rádioterapie so zameraním sa na optimalizáciu dávky (Packaň a 
kol.) a posledná sa zaoberá hodnotením validity rádiobiologických modelov (Matula a kol.) 
V prvom desaťročí 21. storočia sa riešila spoločná výskumná grantová úloha MZ-VOÚ a.s. a LFUPJŠ 
pod názvom vplyv polymorfizmu, expresie alebo aktivity génov a ich produktov na terapeutickú 
odpoveď u pacientov s kolorektálnym a mamárnym karcinómom (Wagnerová a kol) Vedecko-
výskumná činnosť je základnou charakteristikou Kliniky rádioterapie a onkológie v rámci rezortných 
grantových výskumných úloh ministerstva zdravotníctva a v minulosti v rámci výskumných úloh 
RVHP. Výsledky vedeckovýskumných úloh boli úspešne obhájené a viacerí pracovníci získali 
pedagogické a vedecké tituly. Vedúcimi riešiteľmi výskumných úloh boli: prof. MUDr. Kunštadt 
DrSc, doc. MUDr. Klvaňa CSc, prof. MUDr. Jurga CSc, Doc. MUDr. Wagnerová CSc, Doc. 
MUDr. Andrašina CSc, Doc. RNDr. Matula CSc, MUDr. Packáň PhD. 
Klinika rádioterapie a onkológie sa veľmi aktívne podieľa v rámci medzinárodných klinických štúdií 
na overovaní nových liekov a liečebných postupov. Na klinike bolo úspešne ukončených viac ako 50 
medzinárodných štúdií a kontinuálne pokračujú ďalšie štúdie. 
V rokoch 1998 až 2000 sa pracovníci kliniky zapojili do riešenia projektov PHARE týkajúcich sa 
rozvoja informačných systémov. V roku 1997 založili Doc.MUDr.Wagnerová CSc. Prof MUDr 
Krčméry V. DrSc. a doc. MUDr. Alexander Berč, CSc. Košické chemoterapeutické dni, ktoré v roku 
2011 oslávia 15. ročné jubileum. V roku 1999 nastúpil do funkcie prednostu Doc. MUDr. Andrašina 
CSc. a do funkcie zástupcu prednostu (primára) doc. MUDr. Berč, CSc. 
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Viacerí pracovníci Kliniky boli autormi alebo spoluautormi učebníc: Atómy a zdravie (Klvaňa M.), 
Orgánové lúčové poškodenie (Kunštadt E,, Klvaňa M.), Základy lekárskej rádiológie a nukleárnej 
medicíny (Kunštadt E.) Jadrové žiarenie v medicíne a farmácii (Klvaňa M.), Osnovy Klinickej 
onkológie (Klvaňa M.), Onkológia a rádioterapia (Jurga ĽM. a kol. 2000); Klinická a radiačná 
onkológia (Jurga ĽM a kol. 2010). 
Od založenia onkológie v roku 1951 bolo v zahraničných a domácich časopisoch publikovaných vyše 
400 odborných prác, najaktívnejšími boli a sú: prof. MUDr. Kunštadt DrSc, doc. MUDr. Klvaňa 
CSc, MUDr. Kazár CSc. prof. MUDr. Jurga DrSc, doc. MUDr. Klimo CSc, Doc. MUDr. Wagnerová 
CSc. a Doc. RNDr. Matula CSc 
Pracovníci VOÚ a.s.sú členmi odborných spoločností, redakčných rád a pracovnýcvh skupín doma 
i v zahraničí. 
Popri zakladateľoch prof. E Kunštadtovi DrSc. a Doc. Klvaňovi CSc je správne zmieniť sa i o výz-
namných budovateľoch Kliniky. Patrili k nim primár MUDr. Cichý, MUDr. Kazár CSc. V ich „tieni" 
rástla a vyrástla celá generácia rádioterapeutov a onkológov: prof. MUDr. Jurga CSc, doc. MUDr. 
Klimo CSc, Doc. MUDr. Wagnerová CSc, Doc. RNDr. Matula CSc, MUDr. Kautník, MUDr. Je-
lenová, MUDr. Jutka, Doc. MUDr. Berč CSc, MUDr. Packáň PhD., MUDr. Baumohl CSc, Doc. 
MUDr. Andrašina CSc, MUDr. Šupová, MUDr. Gumanová, MUDr. Hamarová, MUDr. Cholevová 
a mnoho ďalších. Všetci lekári pracujúci na POKO ambulanciách prešli školiacimi akciami na klinike, 
alebo sú odchovancami kliniky. 
Vzhľadom na narastanie počtu pacientov, výrazné rozširovanie poznatkov z oblasti radiačnej tak aj 
klinickej onkológie, rozšíreniu liečebných možností a enormného nárastu požiadaviek na financo-
vanie, v roku 2003 došlo k administratívnemu odčleneniu Kliniky rádioterapie a onkológie od FNLP 
a vznikol Východoslovenský onkologický ústav na čele s námestníkom riaditeľa pre onkológiu 
(MUDr. Berč A.CSc), ale ešte ako súčasť FNLP. Súčasne došlo aj k rozdeleniu funkcie primára na 
primára pre radiačnú onkológiu (MUDr. Jutka) a primára pre klinickú onkológiu (MUDr. Packaň). 
V auguste roku 2004 došlo k definitívnemu odčleneniu Východoslovenského onkologického ústavu 
od FNLP a jeho súčasťou sa stali oddelenie ORL, gynekologické oddelenie a oddelenie nukleárnej 
medicíny. Prvým riaditeľom tohto ústavu sa stal doc. MUDr. Alexader Berč, CSc. Vo februári roku 
2006 bol Východoslovenský onkologický ústav pretransformovaný z príspevkovej organizácie na 
štátnu akciovú spoločnosť. Generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva sa stal doc. MUDr. 
Alexader Berč, CSc, podpredsedom predstavenstva doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc, ktorý súčasne 
vykonával aj funkciu prednostu kliniky rádioterapie a onkológie. 
Od roku 2004 sa Klinika rádioterapie a onkológie intenzívne venuje urýchlenému zavádzaniu nových 
liečebných postupov v klinickej onkológii a to v kombinácii antineoplastickej chemoterapie a cielenej 
liečby. Práve zavedenie cielenej liečby znamená prelomové obdobie v liečbe zhubných nádorov a 
to v adjuvantnej, kuratívnej aj paliatívnej indikácii. 
V súčasnosti má oddelenie klinickej onkológie 55 lôžok, oddelenie radiačnej onkológie 57 lôžok, 
4 chemoterapeutické a 3 rádioterapeutické ambulancie. V poslednom desaťročí bola výrazným spô-
sobom inovovaná technika pre aplikáciu rádioterapie, boli inštalované 2 nové lineárne urýchľovače. 
V roku 2010 začala rozsiahla rekonštrukcia XV pavilónu, ktorá pokračuje doteraz. 
Naše pracoviská zabezpečujú komplexnú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientov 
s onkologickými ochoreniami. Klinika sa zaoberá liečbou solídnych nádorov, liečbou lymfoprolifer-
atívnych ochorení. Na pracoviskách vykonávame aplikáciu chemoterapie, rádioterapie, pribudli nové 
možnosti ako napr. liečba cielenými biologickými látkami. 
V rámci pregraduálnej výchovy Klinika RT a ONK zabezpečuje teoretickú i praktickú časť 
vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach a podieľa sa na vedecko-výskumnej čin 
nosti a výchove vedeckých pracovníkov a spolupracuje v tejto oblasti s ďalšími zdravotníckymi, aka 
demickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí. 
Okrem toho zabezpečuje teoretickú i praktickú časť výučby žiakov stredných zdravotníckych škôl. 
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Vo vedeckovýskumnej činnosti budeme pokračovať v získavaní grantových výskumných úloh v rámci 
rezortu zdravotníctva a školstva. Na základe doterajších skúsenosti chceme pokračovať v získavaní 
zahraničných grantových projektov a podieľať sa na medzinárodných štúdiách s implementáciou 
programu „Quality assurance" (záruka kvality) v onkológii. 
Prednostovia:    prof. MUDr. Kunštadt DrSc.       1951 - 1980 

doc.MUDr.Klvaňa CSc. 1. jan. 1980 - 1. 9. 1989 
doc.MUDr.Jurga CSc 1. 9. 1989 - 25. 6. 1990 
doc.MUDr.Klimo CSc. 25. 6. 1990 - 5. 6. 1998 
MUDr. Andrašina CSc. 1. 1. 1999 - doteraz 

Primári: MUDr.Holan Jozef 1955 
MUDr.Cichý (1928) apr. 63 - okt. 90 
MUDr.Wagnerová CSc. okt. 90 - okt. 99 
MUDr.Berč CSc. okt. 99 - mar. 2003 

Odd.RT MUDr.Jutka mar. 2003 - sept. 2005 
MUDr.Dubinský PhD. sept. 2005 - doteraz 

Odd. kl. onk:     MUDr.Packáň PhD. mar. 2003 - doteraz 

Organizačný výbor 15 Košických chemoterapeutických dní 
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