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ÚVODNÍ SLOVO

XXVII. JARNÍ SETKÁNÍ LOKET 2018
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

XXVII. Jarní setkání na hradě Loket v rámci 13. Postgraduálního kurzu Společnosti pro gastrointestinální onkologii se zcela 
výjimečně odehrává na zámku Zbiroh. Důvod je prozaický – na hradě upřednostnili svatby před onkologickou problematikou.  
Ta až na výjimky se týká v souladu s daty, která bude prezentovat Doc. Dušek, pokročilejšího věku. Počet svateb v České republice 
narůstá a tak máme letos poprvé možnost porovnat tradiční pohostinství na hradě Lokti se zámkem ve Zbirohu, který ostatně 
byl původně hradem z 12. století a na honosný zámek jej nechal přestavět Rudolf II. v 17. století. Další historie zámku je odrazem 
dějin ve střední Evropě...

Letošní setkání je věnováno změnám v organizaci onkologické péče, zejména s ohledem na pokrytí „mimoKOCovských“ pracovišť, 
a poznatkům, které najdou uplatnění v klinických oborech pečujících o onkologické pacienty se zhoubným nádorem. 

V první části jsou zařazena témata dotýkající se celorepublikových dat, ať se jedná o dopad skríningových programů, užití 
přístrojové techniky či o hodnocení klinického benefitu léků. Nechybí ani pohled onkologů, chirurgů a gastroenterologů na funkci 
multioborových týmů a to na základě odpovědí na otázky položené jak velkým, tak i malým pracovištím. 

V druhé části budou prezentovány konkrétní případy z chirurgických pracovišť z pohledu multioborové péče. Kazuistiky a zejména 
diskuse, kterou vyvolají, jsou vždy kořením našich setkání.

Dovolte mi jako každoročně vás všechny přivítat a popřát vám hezký odborný i společenský zážitek.

   

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
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13. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SGO
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letošní XXVII. Jarní setkání Loket 2018, tentokráte konané na hradě Zbiroh, je již 13. postgraduálním kurzem, pořádaným 
Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP. Letošní téma je velmi aktuální, neboť je zaměřeno na efektivní 
organizaci péče o onkologické pacienty. Jednotlivá sdělení nahlíží na tuto problematiku z pohledu epidemiologického, 
screeningového, onkologického a chirurgického. Díky novým pravidlům a příležitostem je nutné zvažovat změnu dosud 
zavedených paradigmat. Tato změna by však měla vycházet z pevných zásad kvalitní onkologické péče.

Předkládáme Vám do rukou syllabus, kde najdete jako vždy veškeré informace o jednotlivých přednáškách, včetně textové 
části a doporučené literatury. Nechybí zde také jednotlivé slidy prezentace s prostorem pro Vaše poznámky. 

Domnívám se, že letošní kurz Vám poskytne komplexní informace o dané problematice a věřím, že získané poznatky Vám 
budou nápomocné v nelehké péči o Vaše pacienty s onkologickými onemocněními.

        

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ
doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Onkologická klinika 2. LF UK v Praze a FN Motol, Praha

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Chirurgická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,  
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,  
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Masarykův onkologický ústav v Brně 
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PROGRAM
09:00  Zahájení
 M. Zavoral, M. Ryska

09:10–09:25 Současná organizace onkologické péče v ČR s ohledem na pokrytí „mimoKOCovských“ pracovišť
 J. Prausová

09:30–09:45 Koncepce organizace onkologické péče z pohledu aktuálních dostupných dat 
 L. Dušek

09:50–10:05 Onkochirurgie ve změnách pravidel a příležitostí
 J. Žaloudík

10:10–10:25 Mohou skríningové programy ovlivnit současná léčebná paradigmata?
 M. Zavoral

10:30–10:45 Racionální využití těžké přístrojové techniky u onkologických klientů
 V. Válek

10:50–11:05 Hodnocení klinického benefitu léků
 T. Büchler

11:10–11:25 Jsou pohledy jednotlivých oborů na funkci multioborových týmů shodné?
 M. Ryska

11:30–12:15 Přestávka – občerstvení

12:15-12:30 Koncentrace chirurgické péče – pro a proti
 J. Šimša

12:30–12:45 MDT a parametrické hodnocení kvality operace rekta
 J. Hoch

12:30–14:30 Prezentace kazuistik 
Moderátoři: J. Fínek, M. Loveček, L. Petruželka, V. Třeška

 Léčebné pokroky versus staré myšlení při řešení jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
 V. Třeška

 2 kazuistiky: Přínos onkotýmu pro menší chirurgické pracoviště
 L. Denemark

 Obtížná diagnostika tumoru pankreatu
 M. Horáková

 Vybrané kazuistiky chirurgického řešení benigních nádorů jater
 V. Procházka, Z. Kala, V. Čan, P. Kysela, V. Válek

 Gistom a problematika okresní onkochirurgie
 O. Kronich, M. Kronich

 Význam MDT v managementu malignit pankreatu /pokročilý karcinom pankreatu/ s dlouhodobým 
přežíváním

 M. Loveček

14:45 Závěr
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Take home message

1. Povinnost multidisciplinárního týmu. 

2. Signální kód pro plátce je nezbytností. 

3. Komunikace, spolupráce, edukace a zpětná vazba v podobě hodnocení léčebných výsledků.

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Onkologická klinika 2. LF UK v Praze a FN Motol, Praha

Současná organizace onkologické  
péče v ČR s ohledem na pokrytí 

„mimoKOCovských“ pracovišť
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Současná organizace onkologické péče v ČR s ohledem na pokrytí „mimoKOCovských“ pracovišť

Páteří celého systému organizace onkologické péče jsou komplexní onkologická centra. Základem pro poskytování kvalitní 
onkologické péče je funkční multioborový tým. V každém komplexním onkologickém centru je tento tým nezbytností, řeší 
diagnosticko-terapeutický plán pacientů s diagnózou maligního onemocnění. Týmy jsou složeny z klinického, radiačního 
onkologa a dále lékaře zobrazovacích metod, odborníka chirurgického oboru, dle konkrétního nálezu nemocného (ORL, 
gynekologie, urologie, ortopedie apod.), konzultujícího patologa. Tým určí místo realizace léčby – komplexní onkologické 
centrum či regionální onkologické pracoviště, dle náročnosti léčby a její specifikace. Opakování konzultací v týmu probíhají 
dle změny stavu nemocného a vývoje onemocnění. Dispenzarizace může probíhat v komplexním onkologickém centru či 
na regionálním pracovišti, event., dle zvážení onkologa a po dohodě s praktickým lékařem i v jeho ordinaci. V případě, že 
regionální pracoviště bude splňovat adekvátní technické, personální zázemí bude možné delegovat aplikaci definované 
centrové terapie do  regionu. Podstatou zůstává týmová spolupráce a  správná volba místa především specializované 
péče chirurgické i nechirurgické i radiační. Cílem je posílení regionálních pracovišť a zlepšení informovanosti všech lékařů 
o poskytované onkologické péči, snazší vzdělávání, zlepšený přístup k inovativní terapii pro všechny nemocné. Nově vznikla 
i dvě Národní onkologická centra, která jsou určena pro vysoce specializovanou péči, především zahrnují pracoviště pro 
dětskou onkologii.

Závěr
Incidence a prevalence onkologických onemocnění stále stoupá, především prevalence narůstá díky zlepšení léčebných 
výsledků. Zvyšují se i náklady na léčbu, jednak jsou dostupné stále účinnější, ale i nákladnější léčebné postupy. Zvyšují se 
náklady na přístrojové vybavení, náklady provozní, náklady na farmakoterapii, zdravotní materiál, je to dáno pokrokem, 
ale i počtem léčených pacientů – je to i daň za úspěch léčby. Je nutné zefektivnit organizaci péče, tomu bude sloužit i 
nový věstník, týkající se organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR, který byl vydán na začátku letošního roku. 
Nedílnou součástí optimalizace je zpětná vazba, kterou umožňuje sběr dat o probíhající léčbě onkologicky nemocných, 
diagnostické, lékové registry a především Národní onkologický registr, které jsou zdrojem informací o kvantitě i kvalitě.
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1. Aktuální koncepce organizace onkologické péče v ČR je dána Věstníkem MZ ČR z 15. prosince 2017 (ročník 2017, 
částka 13, s. 83–93).  

2. Koncepce především definuje tzv. Regionální onkologické skupiny (ROS) jako nové jednotky organizace onkologické 
péče v regionech ČR. Recentní doporučení k tvorbě onkologických sítí a centralizace onkologické péče bylo vydáno 
v rámci společné akce EU CANCON.  

3. Koncepce dále nově definuje pozici tzv. Národních onkologických center (NOC), která pracují v rámci sítě KOC 
a jejich ustavením dochází k rozšíření možností mezinárodní spolupráce v síti KOC a k posílení procesů řízení vysoce 
specializované onkologické péče v ČR.

Take home message

Koncepce organizace onkologické péče  
z pohledu aktuálních dostupných dat

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
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Koncepce organizace onkologické péče z pohledu aktuálních dostupných dat

Spoluautor: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Hlavním cílem tohoto příspěvku je představit koncepci onkologické péče jako snahu o posílení kvality tohoto segmentu, 
který čelí významně rostoucímu počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči. Zejména narůstající prevalence nádorových 
onemocnění (ročně až 4–6 %) vyžaduje posílení organizace protinádorové a dispenzární onkologické péče, na celostátní 
úrovni i  v  jednotlivých regionech. Předložená koncepce nijak narušuje strukturu, integritu a  funkčnost již existující sítě 
komplexních onkologických center (KOC), které tvoří páteřní infrastrukturu onkologické péče v ČR. Nejvýznamnější opatření 
navržená v koncepci organizace onkologické péče v regionech ČR naopak posilují vedoucí koordinační a odbornou pozici 
KOC. 

Koncepce především definuje tzv. Regionální onkologické skupiny (ROS) jako nové jednotky organizace onkologické péče 
v regionech ČR. ROS jsou definovány s následujícími povinnými atributy (výběr z hlavních charakteristik):
• V čele Regionální onkologické skupiny musí vždy stát KOC. 
• Každý poskytovatel akutní lůžkové protinádorové péče je zapojen do Regionální onkologické skupiny působící v daném 

regionu. V odůvodněných případech (např. z důvodu lokalizace na hranici různých regionů, zapojení do centralizované 
péče o vzácná nádorová onemocnění, apod.) může být poskytovatel akutní lůžkové protinádorové péče zapojen 
současně do více Regionálních onkologických skupin, organizovaných pod vedením různých KOC. 

• Regionální onkologické skupiny kompletně pokrývají akutní lůžkovou protinádorovou léčbu ve všech regionech ČR. 
• Vedle zapojení poskytovatelů akutní lůžkové protinádorové péče není spektrum členů Regionálních onkologických 

skupin nijak omezeno, skupiny mohou sdružovat diagnostická pracoviště, poskytovatele následné lůžkové a paliativní 
lůžkové (hospicové) péče i poskytovatele dalších segmentů péče souvisejících s léčbou onkologických onemocnění  
či s jejich prevencí. 

• KOC garantuje a s ostatními členy regionální onkologické skupiny koordinuje činnost týmu pro specializovanou 
onkologickou paliativní péči. Tento tým je zřízen jako interní zdravotní a sociální služba přímo v rámci organizační 
struktury KOC. 

• Pro zajištění kontinuity péče Regionální onkologické skupiny aktivně spolupracují s poskytovateli primární péče 
a s poskytovateli specializované ambulantní péče. Strukturu Regionální onkologické skupiny a seznam s ní 
spolupracujících či do ní přímo zapojených poskytovatelů zdravotních služeb zveřejňuje KOC na svých internetových 
stránkách.

Koncepce dále nově definuje pozici tzv. Národních onkologických center (NOC), která pracují v  rámci sítě KOC. NOC 
jsou koncipována jako koordinační entity a  jejich ustavením dochází k  rozšíření možností mezinárodní spolupráce v síti 
KOC a k posílení procesů řízení vysoce specializované onkologické péče v ČR. Ustavením NOC Česká republika reaguje 
na významné podněty ze zahraničí, zejména na aktivity EU vedoucí k evropským sítím specializovaných referenčních center. 
Vzhledem k potenciálnímu přesahu těchto aktivit do organizace přeshraniční zdravotní péče, organizace mezinárodních 
klinických studií a výzkumu je důležité, aby v segmentu onkologické péče byly dle daných kritérií ustaveny národní kontaktní 
body, tedy NOC.

Jakákoli změna v  organizaci péče musí být exaktně kontrolována. Koncepce proto definuje novou organizaci a  obsah 
centralizovaného hodnocení dostupnosti a  kvality onkologické péče na  všech nastavených úrovních, vždy s  využitím 
reprezentativních referenčních dat Národního onkologického registru ČR a  dalších zdrojů Národního zdravotnického 
infomačního systému.

Koncepce organizace a  hodnocení kvality onkologické péče definované v  tomto dokumentu vycházejí z  následujících 
mezinárodních směrnic, doporučení a metodik. 

Evropská doporučení 
Recentní doporučení k tvorbě onkologických sítí a centralizace onkologické péče bylo vydáno v rámci společné akce EU 
CANCON (Comprehensive Cancer Control Joint Action [1]) v podobě Evropské normativy pro zlepšování kvality v  rámci 
komplexního boje proti rakovině (European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control [2]). Pro 
vzácná nádorová onemocnění by měla být identifikována v rámci onkologické sítě center [3] pracoviště, která disponují 
dostatečnou expertízou. Zatímco běžná onkologická síť by měla pokrývat území s populací přibližně 1–2 miliony obyvatel, 
pro vzácné nádory by měla být péče centralizována do  jednoho nebo několika národních center s optimální spádovou 
oblastí 4–5 mil. obyvatel.
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Koncepce organizace onkologické péče z pohledu aktuálních dostupných dat

European Reference Networks
Evropské referenční sítě (European Reference Networks, ERN) jsou virtuální sítě zahrnující poskytovatele zdravotní 
péče napříč Evropou. Cílí na boj s  komplexními nebo vzácnými chorobami, které vyžadují vysoce specializovanou léčbu 
a koncentraci znalostí a zdrojů [4]. Proces a kritéria pro ustanovení ERN jsou nastaveny v legislativě EU:
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů 

v přeshraniční zdravotní péči

Komise by měla podporovat trvalý rozvoj evropských referenčních sítí mezi poskytovateli zdravotní péče a  odbornými 
středisky na území členských států. Evropské referenční sítě mohou zlepšit přístup k diagnostice a k poskytování vysoce 
kvalitní zdravotní péče všem pacientům, jejichž stav vyžaduje zvláštní soustředění zdrojů nebo odborných znalostí, a rovněž 
by mohly být koordinačním místem pro lékařské vzdělávání a výzkum, šíření informací a hodnocení, zejména pokud jde 
o vzácná onemocnění. Tato směrnice by tedy měla být pro členské státy pobídkou k posílení trvalého rozvoje evropských 
referenčních sítí. Evropské referenční sítě jsou založeny na dobrovolné účasti svých členů, ale Komise by měla vypracovat 
kritéria a podmínky, které by tyto sítě měly splňovat, aby získaly její podporu.

V oblasti péče o pacienty se zhoubnými nádory pracují tyto relevantní sítě
• European Reference Network on adult cancers (solid tumours): ERN EURACAN
• European Reference Network on paediatric cancer (haemato-oncology): ERN PaedCan

Vzácná onemocnění
Doporučení Rady EU ze dne 8. 6. 2009 o  akci v  oblasti vzácných onemocnění mj. doporučuje, aby členské státy 
identifikovaly vhodná odborná centra na  svém území a  zavedly postupy zdravotní péče o  pacienty trpící vzácným 
onemocněním, a to navázáním spolupráce s příslušnými odborníky a výměnou odborníků a odborných znalostí v dané zemi 
nebo v případě potřeby ze zahraničí. Členské státy mají používat pro tyto účely jednotnou definici vzácného onemocnění 
jako onemocnění, které nepostihuje více než 5 z 10 000 osob (prevalence onemocnění). [5]

Je vhodné uvést, že prevalence onemocnění je ovlivněna mírou výskytu onemocnění (incidence) i úmrtností na příslušné 
onemocnění, a proto například evropská informační síť RARECAREnet využívá pro definici vzácného nádoru místo prevalence 
incidenci onemocnění. Různorodý profil epidemiologie zhoubných nádorů tak vede k situacím, že některé z diagnóz mají 
vysokou prevalenci a přesto jsou vzácné a naopak. Příčinou je fakt, že očekávaná délka přežití se mezi různými typy nádorů 
významně liší. Prevalence se tedy mezi zhoubnými nádory významně liší, přestože očekávané přežití nemá přímou vazbu 
s četností výskytu („vzácností“) nádoru [6].

Vzácné je pak dle definice využívané RARECARENet takové onemocnění, jehož incidence je méně než 6 onemocnění 
na  100 tisíc osob za  rok [7]. Síť RARECAREnet vydala seznam takových zhoubných nádorů ve  třívrstvé struktuře, jež 
je široce akceptován mezinárodními organizacemi [8]. Zátěž těmito nádory byla recentně epidemiologicky analyzována 
a publikována [9]. 

Vzhledem k  výše uvedeným skutečnostem je nezbytné přistupovat k  sekundární centralizaci vzácných nádorů citlivě 
s  ohledem na  vybavení a  strukturu onkologických center. Nelze masivně centralizovat všechna nádorová onemocnění 
s prevalencí ≤ 5 na 10 000 obyvatel. Z tohoto důvodu byl pro účely této výzvy vypracován na základě dat RARECARENet 
seznam vzácných nádorových onemocnění, jejichž centralizace do cca 2 pracovišť je v ČR účelná a přínosná. U ostatních 
diagnóz by měla probíhat celonárodní standardizace péče na bázi platných klinických doporučených postupů.

Národní onkologická centra ČR jsou z tohoto pohledu koncipována jako dohledové a koordinační entity, které 
kromě metodického vedení zabezpečují i  oblast vzdělávání a  výzkumu v  problematice vzácných nádorů. Zcela 
soustřeďovat mohou jen raritní diagnózy s  úhrnnou incidencí v  desítkách pacientů ročně. V  procesech této 
centralizace bude velkou roli hrát spolupráce s  širokým zdravotnickým terénem, který se nevyhnutelně podílí 
na diagnostice těchto onemocnění. 

Akreditace OECI
Organizace evropských onkologických ústavů (Organisation of European Cancer Institutes, OECI) je nevládní nezisková 
organizace založená v  roce 1979 pro podporu spolupráce mezi evropskými onkologickými centry a ústavy. Organizace 
se věnuje zlepšování organizace onkologických center, na  to je zacílen její akreditační program. Rámec kvality OECI je 
v  současnosti uznáván jako jediný evropský proces zacílený specificky na  onkologická centra, a  to se signifikantním 
dopadem na kvalitu onkologické péče [10].
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Take home message

1. Nové tuzemské příležitosti a pravidla také pro onkochirurgii lze nalézt v novelizované koncepci s názvem Organizace 
a hodnocení kvality onkologické péče v ČR uveřejněné ve Věstníku MZd 13/2017, s.83-92. Z oblasti zahraniční 
spolupráce v EU je třeba reagovat hlavně na výzvy, které také onkochirurgii přinášejí evropská referenční síť 
(ERN-CanCon), organizovaný biobanking (BBMRI-ERIC), infrastruktura pro klinická hodnocení (ECRIN) a komparativní 
statistická zpracování v IARC.  

2. V operativě nádorových onemocnění zůstává k dopracování mnohé v oblastech miniinvazivní a robotické 
onkochirurgie, radiačních a paramagnetických navigací a in situ mappingu, cytoredukčních operací v dutině břišní 
i v oblasti onkoplastické chirurgie, a to z pohledů technických, kvalifikačních i indikačních. 

Onkochirurgie ve změnách  
pravidel a příležitostí

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Masarykův onkologický ústav v Brně
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Onkochirurgie ve změnách pravidel a příležitostí

I. Onkochirurgie v systému onkologické péče 
Operační odstranění primárního nádorového ložiska a jeho metastáz stále je a jistě ještě dlouho zůstane základem léčby 
solidních nádorů. S časnějším záchytem některých úspěšně screenovaných nádorů role chirurgické léčby dokonce narůstá, 
včetně cílených a miniinvazivních postupů. Zanedbatelné však nejsou ani derivační a cytoredukční intervence v pokročilých 
stádiích.

Možná až příliš dlouho setrvávali chirurgové v  organizaci onkologické péče pouze na  pozici užitečných servismenů, 
předavajících operované pacienty krátce po operaci, případně už před ní zcela na starost onkologům, určujícím strategii 
léčebných postupů a vlastně celé rozhodování s důsledky také pro terciární, případně sekundární prevenci. 
Byla to pozice nepříliš perspektivní, jakkoli se jevila pragmatická a operační obory tolik nezatěžující. Provozně, a bohužel 
také intelektuálně, a  se zřejmými negativy pro postavení oboru i  pokrok v  léčbě onkologicky nemocných. Příliš dlouho 
nebylo obecně přijímáno, že chirurg je odpovědný také za diagnostiku a  její upřesnění, vytěžení tkáňového nádorového 
materiálu pro další směrování léčby, účast na celém léčebném plánu a sledování onkologicky nemocného i některé postupy 
v paliativní léčbě. Pracně vznikalo uznání subspecializace v onkochirurgii a některým chirurgům zní divně dodnes, neboť 
operování nádorů dosud patří v té či oné míře do spektra chirurgických výkonů na všech chirurgiích, ač nezřídka pravě jen 
jako onen operační servis. 

Nejdříve se proti pouhému servisnímu postavení operatéra postavili gynekologové, kteří se vždy více angažovali 
v diagnostice, ale také chemoterapii, místy i radioterapii. Podobnou snahu hybridní profilace v onkologii projevili urologové. 
Leckde jsou dosud i onkologická oddělení reprezentována odborníky, kteří historicky představují hybridy radiační i interní 
onkologie, a to přes nyní již oddělené kompetence ve specializačním vzdělávání. 
Hybridní pozice všech těchto odborníků se budou postupně spíše dále omezovat, protože svět medicíny spěje 
ke strukturované kvalifikační i technologické specializaci. 

Naštěstí si už pár let úspěšně ujasňujeme co je a  co není klinická onkologie. Atestačně je pod tím názvem nesprávně 
veden jen obor, tedy interní onkologie, což je dosti zavádějící, neboť znamená specializace jen v interní onkologii, zabývající 
se především medikamentosní léčbou nádorů (medical oncology). Ve skutečnosti je však klinická onkologie primárně 
víceoborovým segmentem nemalé oblasti medicíny, jejímiž klinickými pilíři jsou zobrazovací a laboratorní diagnostická 
onkologie, několik oborů operační onkologie, radiační onkologie a interní onkologie. Každá z těchto částí má 
svoji zcela specifickou znalostní, dovednostní, kompetenční a technologickou základnu. 

Jakákoli změna paradigmatu zpravidla trvá jednu generaci, často i déle. Proto také trvá už řadu let úsilí o běžné fungování 
víceoborových týmů pro jednotlivé diagnostické skupiny, a to v rutinní praxe i lékařském a pacientském povědomí. Naše 
rozvolněná struktura zdravotnictví se zařízeními státních, krajských, municipálních, vojenských, církevních a soukromých 
zřizovatelů jako skupin či jednotlivců je při minimálním zájmu plátců péče o  strukturovaný systém a  koordinaci velmi 
rezistentní na  jakoukoli integraci či dokonce centralizaci péče. Pokládá takové snahy spíše za zlovolné a omezující než 
vítané. 

V  praxi se prolínají a  střetávají čtyři dimeze. Ekonomicko-správní zájmy jednoltivých zřizovatelů, obecněnjší zájem 
na  funcionalitě sítě v  regionu, různé zájmy či představy odborných lékařských společností a pak zájmy pacientůi, kteří 
členitost systému příliš nevnímají a jde jim hladký a srozumitelný průchod zařízeními zdravotní péče na bázi mandatorního 
zdravotního pojištění bez ohledu na  pojmenování a  zájmy předchozích tří dimenzí. Je až s  podivem, že určitý pokrok 
v organizaci systému onkologické péče se postupem času vůbec daří, pokud se žádoucí kroky vůbec deklarují a požadují. 
Zdá se, že jedinou zatím trochu fungující možností jsou dosti podceňované vyhlášky a věstníky MZd.

Podstatnou změnu navodila vyhláška MZd v roce 2007 definováním komplexních onkologických center, využívající sítě 
fakultních a krajských nemocnic, včetně jediného onkologického specializovaného ústavu, pro proces integrace a ekvitní 
dostupnosti onkologické péče. Za desetiletí byl tento proces jen částečně úspěšný a musí pokračovat. Pomohl v racionální 
distribuci moderní ozařovací techniky a v první etapě zvládání nových generací protinádorových léků, náročných zejména 
ekonomicky. Instaloval také nadstavbové onkologické atestace do  oborů chirurgie, gynekologie a  urologie, které jinak 
zůstávaly v  chaotickém systému reforem specializačního vzdělávání zcela mimo možnost postgraduálního vzdělávání 
a přiznané kompetence v oblasti onkologie. Desetiletý proces, pochopený i různě oponovaný, zatím příliš nezvládl tvorbu 
sítě na úrovni regionů pro ambulantní léčbu, další péči i prevenci, a také oblast kontroly kvality a equity, jejímž základem 
měly být pravidelné sebeevaluace. 
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Onkochirurgie ve změnách pravidel a příležitostí

Po  deseti letech tedy přichází další impuls z  věstníku MZd koncem roku 2017, nazvaný Organizace a  hodnocení 
kvality onkologické péče v ČR, který je vlastně pokračováním a rozšířením koncepce již běžící, dosud však naplněné jen 
zčásti. Dalším významným podnětem pro vznik tohoto materiálu jsou požadavky mezinárodní spolupráce, ať už v z oblasti 
koncentrace vzácnějších nádorových onemocnění, infrastruktur klinických hodnocení, bank biologického materiálu či 
koordinace epidemiologických hodnocení. 

Organizační novela při zachování systému KOC nově zavádí pojem regionálních onkologických skupin (ROS), využívajících 
menších a ambulantních kapacit regionu, specializovaných onkologických skupin (SOS) pro národní kooperativní týmy 
zabývající se dílčími tématy, národní onkologická centra (NOC) v  Praze a  Brně, odpovědná zejména za  požadavky 
kooperace v EU, a také upřesňuje roli onkologického registru (fungujícího nepřetržitě od roku 1977) a zpracování dat 
v nových podmínkách. 

Velký důraz klade tento text věstníku na roli víceoborových indikačních komisí v každém jednoltivém případě léčby 
onkologického pacienta, což v důsledku posiluje také pozici operačních oborů. Nepochybně potrvá další desetiletí než se 
teze tohoto materiálu projeví v praxi v potřebné šíři. 

Vyhláška k novele zákona 95/2004 z  roku 2016 už konečně také legislativně ukotví ony dlouho diskutované a nyní už 
několik let plně funkční nadstavbové atestace v operačních oborech onkochirurgii, onkogynekologii a onkourologie. 

Trvající výzvou je dohled nad relevatním ekonomickým hodnocením operační léčby nádorů 
v nyní nově nastavovaném systému DRG, a to po čtvrtstoletí podfinancování chirurgie a faktické nemožnosti zásadně 
změnit parametry Seznamu bodového hodnocení výkonů. 

II. Výzvy a příležitosti ze světa kolem
Onkochirurgii, onkologii, jakož celou medicínu, nelze vnímat pouze na úrovni národní, protože lékařská věda nikdy pouze 
národní nebo lokální nebyla. Se zrychlenou výměnou informací v otevřeném světě se jich dostává více nejen dovnitř, ale jsou 
předpokládány a žádány také od nás navenek. Předpokládá se obousměrná komunikace, nelze se izolovat a tím souvisí 
také nutnost reagovat na zahraniční nabídky, požadavky a standardy. 

Je již mezinárodně uznaným profesním a etickým standardem zavádět nové postupy v souladu s pravidly klinických 
hodnocení a spolehlivé průkaznosti údajů. 

V takzvaných klinických studiích, z většiny dosud lékových a komerčních, se chirurgické obory dosud příliš neprofilovaly. 
Z povahy chirurgické léčby vyplývá, že přirozenější jsou pro chirurgy spíše nezávislé akademické studie než hodnocení 
firemně organizovaná. Doba se postupně mění a  zvyšuje se tlak na  odborně nezávislá hodnocení v  infrastrukturách 
kooperujících na bázi mezinárodně přijímaných pravidel akademického klinického výzkumu. 

Jednou z nich je European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) se svojí českou větví (CZECRIN). Další 
požadavky a náměty vznikají cestou European Referrence Network (ERN), pro onkologii v programu CanCon, který si 
klade za cíl lépe definovat integrovanou péči o deset vzácnějších skupin nádorů (rare cancers), které však společně tvoří 
přes 20% všech malignit, je o ně pečováno disperzně a v různé kvalitě. 

Nová představa personalizované a molekulárně orientované onkologie bude stěží naplnována bez nových forem získávání, 
zpracování, uchování a hodnocení nádorového materiálu, tedy biopsií všech druhů, u jejichž získávání je zpravidla především 
operatér. 

Je-li však třeba životnost nefixované tkáně pro expresní profily v RNA do 15 minut a jsou-li další sepcifické požadavky 
pro nakládání s nádorovým materiálem pro jiná moderní testování, nevystačíme už na operačních sálech s archaickými 
metodami fixace a transportu odebraného materiálu, ani se starými návaznostmi na patologické laboratoře či vyčerpanými 
datovými standardy. Podrobněji se touto problematikou, už i za účasti pětice našich institucí, zabývá Biobanking and 
BioMolecular Research Infrastructure (BBMRI) jako součást European Research Infractructure Cooperation (ERIC). 
Znamená nemalé know-how pro nakládání s  klinickým biologickým materiálem v  zájmu jeho dalšího moderního využití 
v prediktivní diagnostice a klinickém hodnocení nových léčebných modalit. Onkochirurgové, z jejichž rukou tento materiál 
často pochází, by neměli stát znalostně ani organizačně mimo tento proces.
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Onkochirurgie ve změnách pravidel a příležitostí

Lze předpokládat také nové upořádání v  rámci naší angažovanosti v evropské kooperaci při hodnocení zdravotnických 
technologií jak o tom aktuálně hovoří návrh nového nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy. Minimálně část našich 
onkochirurgicky vytížených pracoviš by tyto informace vytěžovat měla, závisí na tom další pokrok v celé onkologii.

III. Výzvy pro specializovanou onkochirurgii všedního dne
Pomineme-li další a vlastně permanentní zdokonalování operační techniky, perioperační péče a upřesňování indikací v rámci 
kombinované léčby nádorů s ohledem na nové molekulární charakteristiky nádorů, jde aktuálně o přílěžitost a potřebu dále 
propracovat následujících několik okruhů onkochirurgie. 

Za prvé je to navigovaná detekce a mapování uzlin nejen u superficiálních malignit, ale také u nádorů vnitřních orgánů, 
a to už nejen pomocí radiofarmak, ale rovněž třeba paramagnetickou metodou, která může být operativnější a nezávislá 
na vybavení nemocnice izotopovou diagnostikou. 

Dále je to technické i organizační zvládnutí onkoplastických operací v širší míře než je tomu dosud, zejména u nádorů prsu, 
což znamená ročně tisíce operací a s úspěšným screeningem už predevším záchovných a méně mutilujících. Kromě velikosti 
nádoru už nyní řešíme spíše problémy multifokality či multicentricity ložisek a hereditárních rizik spojených s vrozenými 
genovými mutacemi. Nároky pacientů už nesměřují obecně jen k odstranění nádoru, ale také ke kosmetickému výsledku, 
a to zdaleka nejen v oblasti prsu. 

Další oblastí je robotická chirurgie, která je už dobře propracovaná urology u nádorů prostaty, v onkochirurgii však zatím 
poněkud méně a do značné míry se teprve dále rozvíjí. Zajisté budou dále srovnávány i provozní a nákladové aspekty 
operací otevřených, laparoskopických a robotických. 

V  neposlední řadě se patří také oživení zájmu o  cytoredukční operativu v  pokročilých stádiích, tedy debulking, 
metastazektomie, peritonektomie, HIPEC a  cizelování indikací i  prevence komplikací těchto extenzivních operací, 
kombinovaných s lokální i celkovou chemoterapií. 

Je zřejmé, že tyto více specializované postupy vyžadující také specifické vybavení budou postupně více koncentrovány 
a nebude účelné ani možné je zajistit na všech pracovištích obecné chirurgie. Proces další diferenciace a specializace 
probíhá ostatně v chirurgických oborech masivně už několik desetiletí. Starší chirurgičtí univerzalisté tento trend mohou 
vnímat s obavami či despektem, pro mladé jsou to však nové příležitosti v dynamickém světě stále se měnících potřeb 
a možností medicíny. 
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Take home message

1. Screeningový program je definován jako organizovaný proces identifikace onemocnění u zdravé, asymptomatické 
populace pomocí jednoduchého, levného a efektivního testu 

2. Kolorektální karcinom (KRK) je jediným nádorem gastrointestinálního ústrojí se zavedeným screeningovým 
programem 

3. Pomocí endoskopických metod lze efektivně léčit premaligních stádia a časné nádory  

4. Problematika terapie nemocných s kolorektálním karcinomem (včetně časných nádorů) vyžaduje multidisciplinární 
přístup, dodržování zásad radikality a provedení kompletního stagingu

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice

Mohou skríningové programy ovlivnit 
současná léčebná paradigmata?
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Mohou skríningové programy ovlivnit současná léčebná paradigmata?

Program sekundární prevence zahrnuje dvě modality: vyhledávání onemocnění u  bezpříznakových jedinců (screening) 
a sledování jedinců s vysokým rizikem (dispenzarizace). Screening je dle Světové zdravotnické organizace (World Health 
Organization; WHO) definován jako organizovaný proces identifikace onemocnění u  zdravé, asymptomatické populace 
pomocí jednoduchého, levného a  efektivního testu. Toto onemocnění by mělo být léčitelné v  případě záchytu časných 
stádií. Hlavním cílem screeningu je snížení incidence a mortality daného onemocnění. Efektivní screening musí splňovat 
následující kritéria: mechanizmus systematického zvaní a sledování cílové populace (call-recall systém) s minimální účastí 
70 %, vybudovanou infrastrukturu provádění screeningových testů i následné terapie premaligních lézí a nádorů, efektivní 
monitoring a vyhodnocování výsledků s cílem udržet co nejvyšší kvalitu programu. Oproti časné diagnostice představuje 
screening komplexní strategii veřejného zdravotnictví a vyžaduje další zdroje, infrastrukturu a koordinaci. 

V současné době splňuje tato kritéria pouze screening kolorektálního karcinomu (KRK). 

Dopad zavedeného screeningového programu KRK, který byl oficiálně zahájen v  roce 2000, lze pozorovat na  vývoji 
incidence a mortality kolorektálního karcinomu v České republice. Je patrný pokles incidence (v poslední dekádě o 16.0 %) 
a  dlouhotrvající výrazná redukce úmrtnosti (v  poslední dekádě o  37.7 %) na  toto zhoubné nádorové onemocnění. Dle 
mezinárodní studie OECD byl napříč evropskými státy zaznamenán největší pokles mortality v  České republice. Dle 
aktuálních údajů z GLOBOCAN zaujímá Česká republika v porovnání s evropskými státy páté místo v incidenci kolorektálního 
karcinomu a deváté místo v jeho mortalitě. V souvislosti s vývojem trendů incidence a mortality dochází k setrvalému růstu 
prevalence kolorektálního karcinomu, ke konci roku 2014 dosahovala prevalence 519,5 na 100 tisíc obyvatel. V  letech 
2006–2017 bylo provedeno přes 263 tisíc preventivních kolonoskopií, u 94 tisíc osob (36 %) byly odstraněny prekurzorové 
léze KRK (adenomové polypy; ve 42 % šlo o pokročilý adenom) a u 8 tisíc pacientů (3%) byl diagnostikován karcinom, 
v 82 % v časném stadiu. 

Dobře fungující screeningový program vede tedy k  vyššímu záchytu lézí, které lze odstranit endoskopicky – pokročilé 
adenomy a časné karcinomy. Zejména v případě časných karcinomů je ale nutné dodržovat zásady radikální terapie (R0 
resekce) a kompletního stagingu. 

Cílem stagingu je určit míru lokálního šíření tumoru, míru postižení lymfatických uzlin a verifikovat ev. přítomnost vzdálených 
metastáz. V současné době je aktuální sedmé vydání TNM klasifikace. Před zahájením adekvátní terapie KRK je nezbytné 
nemocné kompletně vyšetřit pomocí zobrazovacích metod a stanovit staging a klinické stádium. Předoperační staging 
značíme písmenem „c“ a definitivní pooperační staging prefixem „p“.

Ke  stanovení stadia onemocnění je nutné provedení kontrastní CT břicha, malé pánve a  dle doporučení National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) i kontrastní CT hrudníku.

Problematika terapie nemocných s kolorektálním karcinomem vyžaduje multidisciplinární přístup. O strategii léčby by mělo 
být rozhodováno na mezioborových seminářích za přítomnosti chirurga, gastroenterologa, onkologa, radiologa a ideálně 
i patologa. Kromě stanovení stadia onemocnění, histologické struktury, gradingu a lokalizace karcinomu je vždy nezbytné 
zohlednit i celkový stav nemocného, kvalitu života a v neposlední řadě i jeho přání. Časný kolorektální karcinom je vhodné 
léčit endoskopickou resekcí, která poskytuje nemocnému stejný výsledek jako léčba chirurgická. Dvě základní terapeutické 
techniky – endoskopickou polypektomii kličkou (EPE) a  endoskopickou mukozální resekci (EMR) používáme ke  snesení 
povrchových neoplastických lézí kolorekta diatermickou kličkou. Menší léze (do 20 mm) resekujeme en bloc, větší piecemeal 
technikou. Časnými komplikacemi těchto technik jsou krvácení, perforace a syndrom koagulovaného střeva. Pozdní komplikací 
je vznik lokální reziduální nebo rekurentní neoplázie, které se vyskytují především po piecemeal resekcích. Endoskopická 
submukózní disekce (ESD) je endoskopická technika k snesení povrchové neoplastické léze některým z typů speciálních 
diatermických nožů. Je využívána v případech neoplastických lézí vyžadujících en bloc resekci, kterou vzhledem k velikosti 
a charakteru léze nelze provést metodou EMR. Endoskopickou transmurální resekci (EFTR) indikujeme v případech, kdy 
metody EMR a ESD nelze použít. Endoskopickou cestou je léčitelný a vyléčitelný intramukózní karcinom (Tis, carcinoma in 
situ, kategorie 4 dle Vídeňské klasifikace). Chirurgická intervence je indikovaná pouze tehdy, pokud endoskopické řešení 
není technicky možné a nemocný má současně nízké operační riziko. Vzhledem k nulovému riziku postižení lymfatických uzlin 
a vzniku vzdálených metastáz je však termín „carcinoma in situ“ některými autory považován za obsolentní a nahrazován 
pojmem high-grade intramukózní neoplázie. Adenokarcinomem je pak označována invaze nádorových buněk přes lamina 
muscularis mucosae do  submukózy. Lézi, která přesahuje muscularis mucosae, ale neinvaduje do  muscularis propria, 
odpovídá dle TNM klasifikace staging pT1. Riziko metastatického postižení lymfatických uzlin lze odvodit od hloubky invaze 
tumoru do  submukózy. Pokud nádorové buňky nepolyploidního pT1 kolorektálního karcinomu zasahují jen superficiální 
třetinu submukózy (sm 1) je riziko metastatického postižení lymfatických uzlin pouze 2 %, pokud prorůstá do  střední 
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(sm 2) a distální třetiny (sm 3) riziko vzrůstá na 8 resp. 23 %. Dle Evropských doporučení pro screening a diagnostiku 
kolorektálního karcinomu je za vysokorizikový pT1 považován karcinom, který byl odstraněn inkompletně či po částech 
(piecemeal), jehož vzdálenost od resekčních okrajů je ≤ 1 mm, který je málo diferencovaný, a u kterého byla v histologickém 
preparátu prokázána invaze do lymfatických cév. U nemocných s vysokorizikovým kolorektálním karcinomem pT1 a běžným 
operačním rizikem by mělo být přistoupeno k resekčnímu výkonu s radikální lymfadenektomií. 

Efektivní screeningové programy mají vliv na léčebná paradigmata. Díky vyššímu záchytu karcinomů v časném stadiu se 
ve větší míře uplatňuje endoskopická terapie. Nicméně i přes kurativní endoskopický zákrok je nutné k pacientovi přistupovat 
jako k onkologicky nemocnému.

Podpořeno grantem Progres Q28/LF1 a MO 1012
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Take home message

1. UZ je metoda prvé volby, pokud může zásadně ovlivnit další terapeutický a diagnostický postup. 

2. MR vyšetření má smysl dělat, pokud má v dané situaci vyšší senzitivitu a specificitu (staging ca rekta) nebo pokud 
upřesní nález na CT a zabrání např. intervenci (typicky na CT dif. dg. Adenom nebo FNH. – mohu udělat biopsii nebo 
MR se specifickou kl). 

3. Úvahy „CT/MR je negativní, uděláme PET“, „MR ke lepší než CT“, „PET-MR je lepší než PET-CT“ jsou chybné“  

4. Metoda prvé volby je ta metoda, která nejlépe umožní stanovit diagnózu a další vhodnou léčbu.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno

Racionální využití těžké přístrojové techniky 
u onkologických klientů
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Při stále rychlejším technologickém pokroku, který nabízí mimo jiné nové vyšetřovací metody, je přirozenou leč chybnou 
snahou lékařů při zjišťování onkologické diagnózy a nastavení vhodné léčby využít všechny tyto metody. Přetrvává dnes 
již neplatné paradigma, že je nutné postupovat od metod levných a dostupných k metodám drahých a nedostupným. 
Takže součástí každé přednášky, ale i běžné praxe je: „Nejprve uděláme ultrazvuk“. Přitom se zcela vytrácí Heglinovská 
diferenciální rozvaha. Lékař pak nepřemýšlí, jak změní výsledek vyšetření jeho další postup a zda vůbec další postup změní. 
Při stále vyšším stresu a  riziku soudního sporu je lépe vyšetřit pacienta více, než pak poslouchat větu: “Proč jste mu 
neudělali ani ultrazvuk nebo CT?“. Googlem poučený pacient je totiž přesvědčený, že ultrazvukové vyšetření, CT vyšetření 
a vyšetření magnetickou rezonancí znamenají stanovení diagnóza a další že je pak již jen rutinní formalita.

Stanovení optimálního diagnostického algoritmu, který nepoškodí pacienta, neplýtvá finančními prostředky a  vede 
k  rychlému stanovení diagnózy a  zahájení adekvátní léčby není jednoduché. Dnes jsou proto stále více využívané 
diagnostické programy (tzv. iGuide, Computer Assisted Decision Support Systém, CADS). Tyto programy ale zatím nejsou 
schopné nahradit znalosti lékaře a schopnost diferenciálně diagnostického uvažování. 

Před indikací metody by měl lékař vždy zvážit, jak budu postupovat, pokud bude nález negativní nebo pokud bude pozitivní. 
Pokud bude v obou případech postupovat stejně, je vyšetření zbytečné. Stejně tak je nutné volit jinou metodu, pokud má 
ta zvažovaná alternativu s vyšší senzitivitou a specificitou.

Jedna z nejčastějších chybných úvah je, že je UZ metoda prvé volby. UZ je metoda prvé volby, pokud může zásadně ovlivnit 
další terapeutický a diagnostický postup. Pokud ale vyšetření indikované jen proto, že je dostupné, pak toto není dobrá 
indikace. 

Výpočetní tomografie se stala již natolik rozšířenou metodou, že důvěra v CT klesá a přesouvá se ve prospěch magnetické 
rezonance. Přitom je senzitivita obou metod v podstatě stejná, rozdílná je v konkrétních situacích specificita. Úvaha typu: 
„CT bylo negativní, uděláme tedy ještě MR“ je proto nesmyslná.

MR vyšetření je indikované, pokud má v dané situaci vyšší senzitivitu a specificitu (staging ca rekta) nebo pokud upřesní 
nález na CT a zabrání např. intervenci (typicky na CT dif. dg. adenom nebo FNH). Totéž platí pro PET vyšetření (PETCT či 
PETMR). Proto je v řadě případů úvaha: „Když je CT/MR negativní, uděláme PET“ také chybná.

PET je metoda velmi citlivá na  detekci aplikovaného radiofarmaka. MR a  CT mají také své indikace. PET-CT a  PET-MR  
je kombinace senzitivity a  specificity obou těchto metod. Obecně lze tedy říct, že u  staging tumorů je vhodné PET-CT  
či PET-MR. Pokud je podstatný T staging nebo nízká radiační zátěž, je lepší PET-MR než PET-CT.

Metoda sama ale neovlivňuje výslednou specificitu a senzitivitu zdaleka tolik, jako vlastní protokol vyšetření. Ten záleží 
na množství, koncentraci, rychlosti a typu podané kontrastní látky (což obecně zvyšuje především specificitu vyšetření), 
na volbě protokolu vyšetření (ovlivňuje jak senzitivitu, tak specificitu) a na následném zpracování zdrojových obrazů, kterých 
může být u spektrálního CT či PET-MR až několik desítek tisíc. Naprosto nezbytné je pak hodnocení snímků nejméně dvěma 
nezávislými lékaři, kteří ale mají přesné informace o tom, jak bylo vyšetření provedeno a mají přístup ke zdrojovým datům. 
Vhodný protokol vyšetření je nutné volit na  základě informací na  žádance. Ty by měly být stručné, jasné a  měly by 
obsahovat jednak informaci, na co má klinik podezření a proč (klinický nález, laboratoř) a pokud je to jen trochu možné, 
měl by klinik vždy formulovat tzv. bližší otázky, které má vyšetření zodpovědět. CT hrudníku, břicha a pánve u nemocného 
s  polytraumatem bude provedeno a  bohužel také často popsáno zcela jinak, že CT ve  stejném rozsahu u  nemocného 
s kolorektálním karcinomem.
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Take home message

1. Hodnocení benefitu léků podle systému ESMO-MCBS je jednoduché, reprodukovatelné a robustní.  

2. Skóre ESMO-MCBS se může stát dalším doplňkovým parametrem při hodnocení nových onkologických léků  
za účelem jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění. 

doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.
Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Hodnocení klinického benefitu léků
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Hodnocení klinického benefitu léků

Náklady na  onkologickou léčbu neustále stoupají, přičemž dominantní podíl na  tomto nárůstu má kromě zvyšující se 
epidemiologické zátěže právě zavádění nových léků. Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS) je parametrický 
systém umožňující standardizované hodnocení přínosu nového léku. V tomto hodnocení se zohledňuje zlepšení celkového 
přežití, přežití do  progrese a  kvality života ve  srovnání se stávajícími možnostmi léčby. Podkladem pro parametrické 
hodnocení přínosu léku jsou výsledky srovnávacích klinických studií. Léky jsou hodnoceny v kontextu prognózy pacientů 
v té fázi onemocnění, ve které jsou indikovány. Léky dosahující skóre A nebo B u kurativních indikací (včetně adjuvance)  
a 4 nebo 5 při hodnocení nekurativních režimů jsou považovány za terapeuticky významné a zabezpečení jejich dostupnosti 
by mělo být pro daný zdravotnický systém prioritní. 

Metoda ESMO-MCBS pro hodnocení klinického benefitu léků je jednoduchá, robustní a  reprodukovatelná. Metoda je 
akceptovaná největší onkologickou organizací v Evropě a přihlásila se k ní i Česká onkologická společnost. Získané skóre 
ve většině případů odpovídá intuitivně hodnocenému přínosu léků v  klinické praxi. Skóre podle ESMO-MCBS umožňuje 
rychlou prioritizaci onkologických léků a tento systém by se mohl stát jedním z hodnocených parametrů při posuzování 
úhrady léku z veřejného zdravotního pojištění.
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Take home message

1. Multioborový tým (MT) je svým rozhodováním o diagnosticko-terapeutickém postupu u konkrétního pacienta se 
zhoubným onemocněním GIT podmínkou optimálních léčebných výsledků.  

2. V ČR jsou povinnosti multioborových týmů ustanoveny ve Věstníku MZ 13/2017. 

3. Je zřejmé, že se v našich podmínkách – vedle absence funkčních MT na celé řadě pracovišť ošetřujících nemocné 
s malignitami GIT – budeme muset zabývat i aspekty týkajícími se hodnocení kvality jejich činnosti. Tato práce bude 
vyžadovat ještě bližší mezioborovou sounáležitost než je tomu dosud. 

Jsou pohledy jednotlivých oborů  
na funkci multioborových týmů shodné?

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Chirurgická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy,

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
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Multioborové týmy (MT), víceoborové komise, „tumour boards“, vznikající jako konsensuální „decision-making“ skupiny 
zainteresovaných odborníků, se staly v průběhu posledních dvou dekád standardní součástí péče o onkologické nemocné. 
V České republice začaly významněji fungovat v rámci specializovaných center před 10 lety. Zasloužili se o to především 
chirurgové, kteří prosadili úhradovou institucionalizaci těchto týmů kódem 51881 [1,2]. Tento kód byl navržen plátcům 
zdravotní péče jako signální s tím, že by představoval informaci o multioborovém rozhodnutí o optimální terapii u konkrétního 
pacienta, a  to s  vědomím, že konsensus v  léčbě znamená i  optimální nákladový cost/benefit. Vysvětlení, proč se tak 
doposud v praxi neděje, překračuje rámec sdělení. 

MT nepochybně vedou k  signifikantnímu zlepšení přežívání. Ve  srovnání se skupinou pacientů léčených bez MT, jsou 
podstatně účinnější ve  standardizaci vyšetřených uzlin, stanovení stagingu onemocnění, v  menším výskytu nádorové 
rekurence, a to prokázaným jak univariatní, tak i multivariatní analýzou [3]. Kvalitní MT změní původní terapeutický plán 
u nemocných ve 29 % na základě reinterpretace nálezů. V obecné rovině je uváděno, že MT změní původní terapeutický 
plán v rozmezí 2–52 % [4].

V poslední době se objevují práce, jejichž cílem je upozornit na potřebu posoudit kvalitu činnosti MT [7]. Poukazují na to, 
že MT mnohdy vedou k prodloužení intervalu mezi primárním stanovením diagnózy a zahájením adekvátní terapie, že jsou 
zatíženy příliš velkým počtem pacientů, u kterých je vzhledem k malé pokročilosti nálezu pouze konstatován standardní 
terapeutický postup. A že se nikdo nezabývá hodnocením kvality činnosti MT, případně nastavením optimálního modelu jejich 
fungování [5,7]. Nejde však jen o hledání a prosazování nejvhodnějšího modelu MT, ale také o zlepšování činnosti MDT co se 
týče kvality informací a hodnotících kritérií či klasifikací používaných při prezentaci jednotlivých pacientů. V této souvislosti 
se poukazuje na rozdílnou kvalitu MT koordinátorů připravujících jednání týmů. Někdy je navrhován dvourychlostní systém 
práce MT v konkrétním zdravotnickém zařízení, který by umožnil rychlejší řešení jednodušších pacientů a umožnil by získat 
dostatek času pro řešení těch složitých [6]. 

Ve Věstníku MZ, částka 13/2017, v článku 1[8] – Úvodní ustanovení a mezinárodní doporučení: Organizace a hodnocení 
kvality onkologické péče v ČR je uvedena za hlavní cíl tohoto dokumentu snaha o posílení kvality onkologické péče v ČR, 
která čelí významně rostoucímu počtu pacientů vyžadujících dlouhodobou péči. V článku 3-2 je pod „Povinnými atributy 
funkčních regionálních onkologických skupin“ zcela jasně formulován jednotný systém řízení onkologické péče včetně 
akceptace společných pravidel zejména v oblasti multidisciplinárního posuzování klinických případů, kontroly dostupnosti 
a  kvality péče. Je ustavený systém multidisciplinárního posuzování klinických případů, včetně následného rozhodování 
o způsobu léčby a o jejím umístění v síti. 

Multidisciplinární posuzování onkologických pacientů je zakotvené jako povinná komponenta diagnostiky 
a léčby, včetně reportingu kódu posouzení pro zdravotní pojišťovny (zdravotním výkon č. 51881 podle vyhlášky 
č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění). Systém 
řízení multidisciplinárních týmů (MT) a  náplň posuzování klinických případů je nastavený formou standardizovaných 
operačních postupů (SOP: např. jasné vymezení určitého posuzování povinně kontaktním jednáním multidisciplinárních 
týmů, vymezení podmínek pro videokonferenční posuzování, atd.). Činnost MT je nastavena dle celostátně doporučených 
pravidel, odsouhlasených společně se zdravotními pojišťovnami; systém projednání na MT bez dopadu na prodlevy v léčbě.

Jak vypadá pohled onkologů, chirurgů a gastroenterologů na tato ustanovení Věstníku MZ 13/2017 několik měsíců po 
vyhlášení? 

Na základě dotazníku obsahujícího 11 zásadních otázek týkajících se funkce MT, zaslaného na onkologická, gastroente- 
rologická a  chirurgická pracoviště, jsme obdrželi odpovědi z  56 pracovišť: 41 chirurgických (7 velkých, 34 malých),  
7 gastroenterologických (1 velké, 7 malých), 7 onkologických (4 velká, 3 malá) a z jednoho velkého radiologického pracoviště 
(která jsme dále neanalyzovali). Pod velkým pracovištěm jsme rozuměli ošetření více než 500 pacientů/rok (s podskupinami 
500–750, 750–1.000 a více než 1.000), pod malým pracovištěm 100–500 pacientů/rok (s podskupinami méně než 100, 
100–300 a 300–500). Z celkového počtu 55 pracovišť konstatovalo 6 (11 %) pracovišť absenci MT, dalších 6 se neschází 
a  rozhodnutí o  dalším postupu se odehrává prostřednictvím telefonu či mailu. Ve  všech případech se jednalo o  malá 
pracoviště. Uvedenými důvody byl nedostatek času či absence potřeby. 43 pracovišť potvrdilo pravidelně se scházející MT. 
Z celkového počtu 55 pracovišť je pouze na 18 MT (33 %) prezentován každý nemocný s GIT malignitou, na 24 MT (43 %) 
75–90 % nemocných a na 7 (13 %) pouze 50–75 % pacientů. Jako důvod, proč není každý nemocných s GIT malignitou 
prezentován na MT, uvedlo 19 týmů přesvědčení, že to u části nemocných není potřeba, 5 týmů léčí zavedeným postupem 
a 5 týmů uvedlo nedostatek času. 3 MT zápis z jednání žádný neprovádí, 7 MT pouze u části prezentovaných nemocných. Kód 
51881 pro plátce zdravotní péče nevykazuje 7 MT, 4 MT pouze u části nemocných. Pouze 27 týmů (49 %) je přesvědčeno, 
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že kód MT je účelné vykazovat (z toho ve dvou případech, kdy MT nemají). S činností MT je spokojeno 43 týmů (78 %),  
7 je nespokojeno, z toho ve dvou případech, kdy funkční MT nemají. MT vede u 29 týmů (53 %) chirurg, u 16 (29 %) onkolog, 
ve 4 případech (7 %) není vedoucí týmu stanoven (podrobnější analýza bude prezentována).

Nehledě na skutečnost, že získaná data je nutné považovat za hrubě orientační, dávají konkrétní představu o současném 
stavu v ČR. A ten je v rozporu s racionální organizací onkologické péče a s Věstníkem MZ 13/2017.
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Take home message

1. Rychlý rozvoj a specializace chirurgie v posledních letech způsobily, že dnes již téměř žádné pracoviště není schopné 
poskytovat v plné kvalitě celé spektrum výkonů chirurgie všeobecné a viscerální.  

2. Koncentrace vybraných vysoce specializovaných výkonů je proto nevyhnutelným trendem.  

3. Vždy však musíme myslet i na možné nežádoucí dopady, které s sebou koncentrace péče přináší.  

4. Zejména snížení erudice místních týmů, ekonomická ztráta nemocnic, finančně i časově náročné dojíždění nemocných 
a jejich rodinných příslušníků do center nebo nezájem absolventů nastupovat na menší chirurgická pracoviště.

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha

Koncentrace chirurgické péče – pro a proti
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Koncentrace chirurgické péče – pro a proti

Rychlý rozvoj a specializace chirurgie v posledních letech způsobily, že dnes téměř žádné pracoviště v České republice není 
schopné kvalitně poskytovat celé spektrum výkonů chirurgie všeobecné a viscerální, miniinvazivní, úrazové, hrudní, cévní 
a endokrinní. Na druhou stranu je možnost provádět složité operační výkony i dnes pro řadu chirurgů prestižní záležitostí, 
od které se odvíjí erudice týmu a renomé pracoviště. V případě všeobecné a viscerální chirurgie se toto téma týká zejména 
operací osob s nádory zažívacího traktu. 

O vhodnosti koncentrovat vybranou vysoce specializovanou péči nepochybuje dnes asi nikdo. Zejména pak, jedná-li se 
o  složité výkony u  onemocnění s  nízkou incidencí, u  kterých není reálné udržet potřebnou erudici chirurgů na  mnoha 
pracovištích současně. Navíc, u  řady operací pro nádorová onemocnění zažívacího traktu existují práce, dokládající 
vyšší morbiditu i  letalitu nemocných na pracovištích s nízkou frekvencí výkonů. Některé práce dokládají i  lepší přežívání 
dlouhodobé po operacích v „high volume“ centrech.

Koncentrace péče do  velkých center má na  druhou stranu i  řadu rizik a  negativních dopadů. Z  těch hlavních je nutné 
uvést snížení erudice místních týmů, problémy se získáváním akreditací pro výuku chirurgů, negativní dopad ekonomický, 
finančně i časově náročné dojíždění nemocných na vyšetření i léčbu do vzdáleného centra, obdobně cestování rodinných 
příslušníků na návštěvy v době hospitalizace, nezájem absolventů nastupovat na menší chirurgie s omezeným spektrem 
výkonů a podobně.

Složité výkony prováděné kvalitně a  v  dostatečném počtu v  krajských a  okresních nemocnicích rozhodně není vhodné 
centralizovat. Důsledkem by nepochybně bylo již zmíněné snížení erudice místních chirurgů u plánovaných výkonů. Z toho 
pak nutně vyplývá zhoršení výsledků u akutních operací i menší zkušenost při řešení komplikací.

Jsem přesvědčen, že pouze odborná a věcná diskuze na půdě České chirurgické společnosti by mohla a měla stanovit, 
které výkony a za jakých podmínek je vhodné koncentrovat. Pro každý výkon by měly být stanoveny minimální podmínky 
personální, materiální a technické. Samozřejmostí by měl být pravidelný audit počtu každoročně odoperovaných nemocných, 
jejich pooperační morbidita a letalita.
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Poznámky

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

MDT a parametrické hodnocení kvality 
operace rekta
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MDT a parametrické hodnocení kvality operací rekta

Spoluautoři: A. Ferko1, M. Blaha2, I. Čapov3, L. Dušek2, J. Feit4, M. Grega5, M. Hermanová3, E. Hovorková1, Z. Kala4 , 
D. Klos6, R. Kodet5, D. Langer7, D.H. Nikolov1, J. Páral1, A. Ryška1, M. Tichý6, I. Tučková7, M. Vjaclovský 5, P. Vlček3

1FN Hradec Králové; 2IBA MU Brno; 3FN USA Brno; 4FN Brno Bohunice; 5FN Motol Praha; 6FN Olomouc; 7ÚVN Praha

Hlavní modalitou v multimodální léčbě karcinomu rekta je operace s cílem odstranit současně postižený segment a jeho 
mezorektum. Totální mezorektální excize (TME) je standardem operačního postupu, hodnocení všech resekčních okrajů 
resekátu a  úplnosti excize mezorekta jsou kriterii hodnocení kvality chirurgického výkonu. Dosažení nádoru prostých 
resekčních okrajů, včetně cirkumferenčního (CRM), s dostatečnou vzdáleností od nádoru, má významnou roli v omezení 
vzniku lokálních recidiv, zejména u karcinomů střední a distální třetiny konečníku. Neúplná TME koreluje s vyšším výskytem 
nádoru v cirkumferenčním resekčním okraji. Rovněž může být vysvětlením pro lokální recidivy při resekcích s negativním CRM. 
Součástí léčby karcinomu rekta je závisle na stadiu radioterapie a chemoterapie aplikovaná neoadjuvantně, adjuvantně  
a/nebo v  kombinaci. Proto je vedle plánu chirurgické operační léčby třeba stanovit optimální sekvenci a  timing všech 
modalit léčby. K  hodnocení nálezů, volbě postupu a  schválení diagnosticko-terapeutického protokolu ideálně vyhovují 
jednání mezioborových týmů. V sestavě šesti klinických chirurgických pracovišť, která spojuje zájem o  léčbu karcinomu 
rekta, jsme primárně ověřovali, jaká je kvalita diagnostiky a operační léčby karcinomu rekta, především TME, a zda jsme 
schopni ji zlepšit. 

K ověření jsme užili studii o dvou částech. V prvé byly retrospektivně analyzovány údaje o léčbě pacientů s karcinomem 
rekta, byla posuzována lokalizace nádorů, metody stagingu, úplnost excize mezorekta a histologické hodnocení s důrazem 
na radikalitu a posuzování pCRM. Identifikovali jsme kritická místa, navrhli zlepšení, sjednotili metodiku sběru dat a jejich 
hodnocení a standardizovali postupy. V prospektivní části jsme opatření zavedli do klinické praxe. Do studie byli zařazeni 
všichni pacienti s tumorem rekta, tzn. ve vzdálenosti do 15 cm od  linea dentata (diagnóza C20). Byly sledovány nálezy 
předoperačního stagingu (lokalizace, biopsie, MRI, ERUS). K hodnocení resekátů byla ve druhé fázi používána jednotná 
metodika a  protokol histopatologického vyšetření. Všechny vzorky byly po  vyšetření patology jednotlivých pracovišť 
auditovány nezávislým patologem při respektování domluvených kriterií.

Rozdíly ve výsledcích byly největší na počátku studie při porovnání údajů získaných z běžné dokumentace a z dokumentace 
cíleně parametrické, poté se mezietapové rozdíly významně zmenšily. Zvýšila se pečlivost a přesnost určení lokalizace 
nádorů a kvalita předléčebného stagingu, na zlomek klesl počet pacientů s nedostatečně určeným stagingem.

Stěžejním výsledkem bylo hodnocení kvality excize mezorekta a  radikality operace posuzované patologem. Z  52,9 % 
na  22,8 % klesl počet resekátů, u  nichž kvalita excize nebyla hodnocena, počet kompletních excizí se zvýšil z  22,6 % 
na 26,0 % a počet téměř kompletních excizí z 10,1 % na 24,0 

Interpretovat tyto výsledky znamená potvrdit, že jen cíleným mezioborovým úsilím lze dosáhnout odpovídající kvality. 
Za hlavní přínos projektu považujeme ustavení úzké mezioborové spolupráce mezi chirurgem, rentgenologem, onkologem 
a patologem a její schopnost edukace, zavedení a akceptace metodiky a hodnocení. 
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