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prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. 
Datum a místo narození:  6. 2. 1972 Písek     Bydliště: Plzeň 
 
Průběh vzdělání a získání pedagogických a vědeckých titulů:  
12. 6. 1996 - promoce, titul MUDr., Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, magisterský studijní 

program: Všeobecné lékařství  
27. 4. 1999 - atestace, specializace Interní lékařství I. stupeň.  
9. 5. 2002 - atestace, specializace Hematologie a transfúzní služba. 
22.5.2009 -promoce, titul Ph.D., Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, doktorský studijní 

program:  Patologie, školitel prof. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D., disertační práce: 
Klinicko-patologický korelát komplikací intenzivně léčených hemato-onkologických 
pacientů s cíleným zaměřením na postižení dutiny ústní a případ raritní sekundární 
neoplázie. 

1. 4. 2013 - jmenování, titul docent, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, obor Vnitřní nemoci, 
habilitační práce: Významná postižení sliznic dutiny ústní hemato-onkologických pacientů. 

5.12.2018 - jmenování, titul profesor, na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy, pro obor Vnitřní 
nemoci. 

29.11.2019 - atestace, specializace Klinická onkologie. 
 
Průběh zaměstnání a pedagogické činnosti:   
Od 9/1996  dosud: Fakultní nemocnice Plzeň, lékař:  
                         1. Hematologicko-onkologické oddělení v 9/1996-12/2015 (vedoucí lékař lůžková část 

standardní a autologní-JIP v 2/2008-12/2015, zástupce primáře pro 
klinické záležitosti v 9/2012-12/2015). 

                       2. Onkologická radioterapeutická klinika od  1/2016 dosud (vedoucí lékař lůžkového 
oddělení A od 1/2020, zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou 
činnost od 3/2020) 

 
Od 10/2009 dosud: Lékařská fakulta UK v Plzni, odborný asistent v 10/2009-3/2013, docent 4/2013-

12/2018, profesor od 12/2018  
(II. interní klinika Lékařská fakulta UK v Plzni v 10/2009-12/2015, Onkologická a 
radioterapeutická klinika Lékařská fakulta UK v Plzni v 1/2016-dosud) 

 
Od 1/2009 dosud: Západočeská Univerzita, Fakulta zdravotnických studií, pedagogická činnost a 

garance předmětů Ošetřovatelská péče o nemocné s hematoonkologickými chorobami, 
Ošetřovatelská péče o nemocné s onemocněním krve a krvetvorby, Ošetřovatelská péče 
v onkologii a paliativní péči, Vybrané kapitoly z onkologického ošetřovatelství, Hospicová 
péče. 

 
9/2008-6/2019: Certifikované kurzy FN Plzeň, výuka: Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii, 

Vybrané kritické stavy v intenzivní medicíně; Specifická ošetřovatelská péče v onkologii. 
 
2/2006-6/2008: Vysoká škola v Plzni o.p.s., Studium bakalářských a zdravotnických oborů, Katedra 

ošetřovatelství, předmět hematologie-onkologie, výuka.  
 
Publikační činnost: 
Dle LFP + FN Plzeň (OBD): 107; Dle ORCID: 156;  Dle WoS: evidované celkem 125, hlavní články mimo 
abstrakta 32 (1. autor bez abstrakt 13), citace 495, h-index 13. Dle Scopus: evidované 68 (1.autor 33), 
citace 575, h-index 14. Publikace jiné: monografie 6x (hlavní autor 6x), edukační brožury a skripta 5x 
(hlavní autor 5x), kapitoly v monografii 13x, články v časopisech celkem 131 (první autor 86). 
Edukační webové příspěvky a kurzy: www.Mukozitida.cz; www.CIOP.cz; www.prolekare.cz, 
www.linkos.cz  
Přednášky na kongresech a seminářích: Celkem 178 (invited ČR 56, zahraničí 12) 
 
Členství a funkce: 
Česká onkologická společnost ČLS JEP - od 2013, předseda Sekce podpůrné léčby a péče od 5/2018. 
Česká společnost pro léčbu rány - od 1/2021, člen výboru od 3/2021. 
European Oral Care in Cancer (EOCC) - board member od 2015. 



Člen týmu kvality Diagnostický, léčebně-preventivní a ošetřovatelský proces, FN Plzeň,  od 2/2019. 
Člen pracovní skupiny pro přípravu specializačního studia pro všeobecnou a dětskou setru se 
zaměřením na ošetřovatelskou péči v onkologii od 9/2019.  
Hematologická společnost ČLS JEP - člen od r.2002 ( výbor České myelomové skupiny v 2010-2013 a  

České kooperativní lymfomové skupiny  v r.2012-2016).  
Spolek lékařů v Plzni ČLS JEP – člen (vědecký sekretář 9-11/2018). 
Redakční rada: Onkologická revue (Current Media, Praha) - člen od 3/2017, Zdravotnické noviny – 

člen od 12/2017, Podpůrná léčba – předseda od 1/2019. 
 
Ocenění:  
Česká onkologická společnost ČLS JEP, dne 27.4.2017 - Nejlepší knižní publikace za rok 2016 (Vokurka 

S. et al. Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů. Current media, Praha 
29.11.2016, ISBN 978-80-88129-13-4). 

 
Spolupráce na klinických studiích, výzkumu a rozvoji: 
2001: “98-OTPO-001”, Pharmacia-Upjohn: thrombopoietin in postchemo. thrombocytopenia. 

2002: Haemat-Oncol.Dpt Pilsen: Povid.-iodin vs. Norm.Sal. mouthwash in Oral Mucositis. 

2003: EBMT/MRC trial on Autologous stem cells transplantations in CLL. 

2003: Haemat-Oncol.Dpt Pilsen: CVC´s occlusive dressings changes intervals. 

2004:  “BA 16728”, Hoffman-LaRoche: glycol-EpoetinBeta in postchemother. anemia. 

2005: “CLL-8”, Roche/GCLLSG: rituximab in CLL first line therapy. 

2005: “20040122”, Amgen: palifermin a mukositida po chemoterapii u CA tlustého střeva - školitel. 

2005: “20020402”, Amgen: palifermin a mukositida po chemo/radioterap u CA hlavy a krku - školitel. 

2005:  “POMA”, EBMT/AMGEN: oral mucositis in Autologous stem cells transplantation. 

2006: “ENACT”, CAMN107A2109, Novartis: nilotinib in imatinib rezist/intolerant CML patients. 

2007: “Burden of illness Mucositis Study”, TRIAD: risk of oral mucositis after chemotherapy. 

2009: EBMT-East Forum: risk factors of oral mucositis after Autologous stem cells transplantation. 

2009: “Continuum”, CC-5013-CLL-002, Celgene: maintenance revlimid/placebo in CLL in 2
nd

.remission. 

2010: “PALO-08-09”, Helsinn Healthcare, Palonosetron - prevention chemother. induced nauzea. 

2010: EBMT-East Forum: Pulmonary infections in HEPA vs. non-HEPA transplantation rooms.  

2011: Stanovení hladin citrulinu v séru  u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk s částečnou podporou 

grantu MZ ČR 00669806 a ze specifického  výzkumu SVV 262 806 LF UK Plzeň. 

2013: Určení klinického přínosu stanovení sérového citrulinu a kalprotektinu ve stolici u pacientů s toxickým a 

imunitním poškozením tenkého střeva (chemoterapie, GVHD, celiakie, Crohnova choroba). 

2017: Merck Sharp and Dohme “MK-3475 protokol 062-00”:Pembrolizumab as monotherapy and in combination 

with Cisplatin+5-Fluorouracil versus Placebo+Cisplatin+5-Fluorouracil as Firs-Line treatment in subjects 

with Advanced Gastric or Gastroesophageal Junction (GEJ) adenocarcinoma.  

2017: Zobrazení nádorů prostaty pomocí PET/CT a PET/MRI s využitím ligandu prostatického specifického 

membránového antigenu 68GA-PSMA-11 (protokol EudraCT No: 2017-004128-32) FN Plzeň Klinika 

zobrazovacích metod KZM-PSMA-01. 

2017: Profylaxe m-TOR asociované stomatitidy dutiny ústní roztokem dexamethason sodium phosphate 

0,1mg/1ml, PRODEX.  

2019:  Rozvoj paliativní medicíny na Lékařských fakultách Univerzity Karlovy - LFP UK.  

2020: Efektivní omega 3 sipping - multicentrická, prospektivní, cross-over studie. Akademické klinické hodnocení 

– MUDr. Petr Beneš a Pracovní skupina pro nutriční péči v onkologii ČOS ČLS JEP. 

2021: KEYNOTE-859, pembrolizumab/placebo plus chemoterapie v I.linii HER2neg. pokročilým 

adenokarcinomem žaludku nebo gastroesofageální junkce, spol. MERCK MK 3475-859. 
 
Jiné a hobby: 
Asistence k přípravě dokumentárního filmu „One Survivor remembers", HBO, Kary Antholis, s 
oceněním  Academy Awards Winner Oscar 1996 za dokumentární film se zaměřením na osud Gerdy 
Weissmann Klein účastnice Pochodu smrti židovských dívek a žen v 1-5/1945 do oblasti Volar na 
Šumavě a jejich dalších osudů.  

Asistence k přípravě knihy „The Secret Hunters“, Sir.Ranulph Fieness, (Little, Brown and comp. 2001) 
s námětem rekonstrukce  událostí závěrečných úseků a dní Pochodu smrti židovských dívek a žen na 
jaře 1945 v oblasti Volar na Šumavě a jejich dalších osudů.  

Moderování a organizace vzdělávacích a společenských akcí, regionální TV pořad rozhovorů s 
plzeňskými lékaři "S doktorem bez pláště" (TV redakce Styltip) v 1-6/2017. 

22.3.2021 


