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Úvodník – Paliativní seminář

srdečně vás zveme k účasti na Paliativním semináři, 
který se v rámci kolokvia PragueONCO bude konat 
25. ledna 2018. Bude to seminář výroční, protože pro-
běhne již podesáté. 

Za tuto řadu let se seminář věnoval problematice vět-
šiny zhoubných nádorů s důrazem na pokročilé sta-
vy. Péče o tyto nemocné si vedle léčby somatických 
projevů základní choroby a nežádoucích účinků léčby 
žádá stále vyšších nároků na kvalitu podpůrné péče 
a řešení psychosociální problematiky.

Paliativní péče své významné místo v povědomí zdra-
votníků v oboru klinické onkologie, lékařů, sester, 
sociálních pracovníků i psychologů již našla. Důležité 
ale je zdůrazňovat její význam i zdravotníkům jiných 
oborů a praktickým lékařům, kteří mohou v této ob-
lasti sehrát zásadní roli. Jsme rádi, že i tito kolegové 
si našli cestu k opakované účasti na našem semináři.
Součástí programu je pravidelně také prezentace 
řady novinek v diagnostice a léčbě zhoubných nádo-
rů, které vycházejí z nových poznatků a studií. Věnu-
jeme se problematice nejfrekventovanějších zhoub-
ných nádorů v populaci a klademe důraz na potřebu 

týmové spolupráce s individuálním posouzením stej-
ně jako s výběrem optimální péče pro konkrétního 
pacienta. Hovoříme i o organizaci náročné paliativní 
péče, o včasnosti a moderním pojetí v návaznosti 
na poznatky z historie.

Představujeme práci zkušených i nových paliativních 
týmů a podporujeme předávání zkušeností. 
Jsme přesvědčeny, že program nadcházejícího Palia-
tivního semináře bude opět zajímavý a pestrý a že 
nabídka témat a přednášejících bude zárukou vše-
obecné spokojenosti.

Seminář jsme chystaly zodpovědně a svědomitě a teď 
už se jen těšíme na vaši hojnou účast.

MUDr. Alexandra Aschermannová
Nemocnice Na Pleši, Nová Ves nad Pleší, a 1. LF UK, Praha

MUDr. Jaroslava Barkmanová
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

6MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Jaroslava Barkmanová

Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
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Úvodník – Sesterská sekce

v ruce držíte sborník sdělení prezentovaných 
na dnes již mezi odbornou veřejností dobře zná-
mé mezinárodní konferenci PragueONCO 2018 
(9. pražské mezinárodní onkologické kolokvium), 
která se uskuteční v lednu tohoto roku. Pro ty 
z vás, kteří se jí zúčastní, je připomínkou a stálým 
zdrojem informací, ostatní odborníci v onkologii 
a zainteresovaných oborech si díky sborníku mo-
hou doplnit aktuální obraz o současné úrovni vě-
deckého poznání a klinické onkologické praxi. 

Významu, který má tato konference v každém 
svém ročníku, si cení nejen lékaři, ale i zdravotnič-
tí pracovníci nelékařských oborů, kteří na ní mají 
už od počátku vlastní sekci. Lze doufat, že z uvede-
né akce nejvíce profitují ti, kdo jsou jejími hlavními 
hrdiny, tedy pacienti.

Krátce bych se chtěla zmínit o programu naší sek-
ce, který se bude konat dne 26. 1. 2018. Jako garan-
ti odborného programu jsme pojali koncepci dne 
mezioborově, a to jak z hlediska specializací před-
nášejících, tak problematiky celostního přístupu 
k onkologickému pacientovi. 

Mám tu čest zahájit program úvodní přednáškou, 
v níž jsme se společně se spoluautorkou snažily 
upozornit na riziko poranění zdravotníků ostrý-

mi předměty jako na problém nikoli ryze český. 
Je natolik závažný a aktuální, že se průběžně řeší 
i na půdě Evropské unie.

Sesterská sekce vhodně doplní sekci lékařskou 
směrem od úzce specializovaných problematik 
a dá konferenci globální přesah ve vztahu k péči 
o jednotlivce a jeho nejbližší okolí. Budou předne-
sena témata psychologická a etická i problemati-
ka z oblasti paliativní péče, prevence, alternativní 
péče, komunikace a podpůrných skupin. 

Doufáme, že i letos si každý účastník najde v pro-
gramu něco nového či zajímavého a že i diskuze 
a přátelská setkání o přestávkách mezi přednáška-
mi přispějí k celkově příjemné atmosféře.

Organizátorům patří dík za perfektní přípravu 
a přednášejícím za vysokou úroveň sdělení. Věřím, 
že i letošní ročník PragueONCO dokonale naplní 
motto konference: „Lékaři a sestry proti zhoub-
ným nádorům.“

PhDr. Mgr. Dagmar Škochová, MBA 
VFN v Praze

6PhDr. Mgr. Dagmar Škochová, MBA 

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
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BOLEST A JAK S NÍ ZACHÁZET
Richard Rokyta a kolektiv

Jedinečná kniha obsahující nejnovější poznatky o příčinách, průběhu a léčení 

bolesti přináší souborné informace o bolesti, o současných představách, o signál-

ním významu bolesti i o chronické bolesti jako nemoci. Uvádí různé typy bolesti 

i to, jakým způsobem je lze léčit. Je určena pro bakalářské a magisterské studium 

nelékařských zdravotnických profesí, studenty středních a vyšších odborných škol, 

mohou ji ale využít i laici, sestry v domácí péči a mnozí další.

Vydala GRADA Publishing

184 stran, cena: 89 Kč / 3,75 €
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6	J. BARKMANOVÁ, M. ŠONKOVÁ, M. VONDRUŠKOVÁ
 Lymfologická ambulance Onkologické kliniky 1. LF UK, ÚVN a VFN v Praze

ÚSKALÍ TERAPIE LYMFEDÉMU
A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
Klíčová slova: otoky, diagnostika, léčba

Lymfatický otok se může na těle pacienta objevit 
v různých lokalizacích podle konkrétní postižené 
oblasti. Nejčastěji ho ale vídáme na horních nebo 
dolních končetinách. Zejména u otoků dolních 
končetin narážíme v rámci diferenciální diagnózy 
na velice širokou škálu možností jejich etiologie. 
Otoky na dolních končetinách mohou být cévního, 
kardiálního, zánětlivého či traumatického půvo-
du. Může se jednat o lipedém, lymfedém nebo je-
jich kombinaci. Méně častou příčinou jsou nádory, 
hypo proteinemie, farmakologické nebo endokrinní 
vlivy. Správná diagnostika, a tedy i následná terapie 
mnohdy vyžadují mezioborovou spolupráci. Každý 
typ otoku je třeba léčit jinak a znát také kontraindi-

kace užití pressoterapie a manuální lymfodrenáže. 
Pokud již víme, že se jedná o lymfatický otok, je pa-
cientovi třeba stanovit individuální plán, správně 
ho edukovat a vést ke spolupráci, která zpočátku 
docela dobře funguje. S postupem času se však 
u chronického postižení stává otok pacientovi pří-
těží, kterou sám řešit nechce a vyžaduje pomoc lé-
kaře a fyzioterapeuta, aniž by se na léčbě aktivně 
podílel. Podporou v terapii nám jsou různé typy 
pomůcek, především elastických návleků a pun-
čoch, které mají svá specifika. Léčbu je možné do-
plnit o tejpování a použití ultrazvuku. U některých 
nemocných může být indikována i operační léčba 
lymfedému.

e-mail: Jaroslava.Barkmanova@vfn.cz

BOLEST A JAK S NÍ ZACHÁZET
Richard Rokyta a kolektiv

Jedinečná kniha obsahující nejnovější poznatky o příčinách, průběhu a léčení 

bolesti přináší souborné informace o bolesti, o současných představách, o signál-

ním významu bolesti i o chronické bolesti jako nemoci. Uvádí různé typy bolesti 

i to, jakým způsobem je lze léčit. Je určena pro bakalářské a magisterské studium 

nelékařských zdravotnických profesí, studenty středních a vyšších odborných škol, 

mohou ji ale využít i laici, sestry v domácí péči a mnozí další.

Vydala GRADA Publishing

184 stran, cena: 89 Kč / 3,75 €
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6	T. HANUŠ, M. PEŠL, L. ZÁMEČNÍK 
 Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a Katedra urologie IPVZ, Praha

UROLOGICKÉ DYSFUNKCE
Klíčová slova: inkontinence, terapie, multidisciplinární 
péče

Urologické dysfunkce zahrnují poruchy močení, 
respektive poruchy kontinence moče, a u mužů 
sem patří též poruchy erektilní funkce a fertility. 
Všechny tyto typy urologických dysfunkcí význam-
ně ovlivňují kvalitu života nemocných bez ohledu 
na věk, pohlaví či etiologii onemocnění. Z etiolo-
gického hlediska jsou to různá neurologická one-
mocnění, jako například spinální dysrafismy ať už 
zánětlivé, nebo degenerativní, dále vaskulární, úra-
zové či nádorové afekce CNS, onkologická onemoc-
nění probíhající převážně v pánvi, jako karcinom 
prostaty, karcinom močového měchýře, karcinom 
děložního čípku či endometria, ovariální tumory, 
kolorektální karcinom apod. Malá pánev je oblastí 
diagnostického i terapeutického zájmu nejen urolo-
gů, ale i gynekologů, břišních chirurgů a radiotera-
peutů. Všechny léčebné modality aplikované zejmé-
na na oblast pánve, a to nejen ty, které se využívají 
v onkologii, mají svá rizika a možné komplikace 
a mohou mít negativní vliv na urogenitální trakt. 
Mezi léčebné modality ovlivňující anatomickou in-

tegritu, respektive funkci močových cest patří sys-
témová chemoterapie, radioterapie a chirurgická 
léčba. Komplikací systémové léčby mohou být na-
příklad infekční komplikace typu pyurie, urosepse, 
hemoragická cystitida, kandidurie nebo gonadální 
dysfunkce, jako například oligospermie či azoosper-
mie. Komplikací radiační nebo chirurgické léčby 
v oblasti břicha a pánve mohou být léze (nejčastěji 
striktury) močovodu nebo píštěle urovaginální či 
rektouretrální, poruchy močení ve smyslu reten-
ce nebo naopak inkontinence moče. V souvislosti 
s narůstající incidencí karcinomu prostaty a tomu 
odpovídajícím zvyšujícím se počtem radikálních 
prostatektomií narůstá právě incidence stresové 
inkontinence moče u mužů, která je řešitelná apli-
kací bulbárního suburetrálního slingu nebo aplikací 
umělého svěrače uretry. Všichni nemocní s poru-
chami kontinence v důsledku neurogenní dysfunk-
ce nebo v návaznosti na léčbu pánevní malignity 
vyžadují multidisciplinární lékařskou a ošetřovatel-
skou péči.

e-mail: tomas.hanus@lf1.cuni.cz
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6	K. JIRSOVÁ, J. VALCHÁŘ
 Integrované onkologické centrum, Nemocnice Na Pleši

INTEGRACE PALIATIVNÍ PÉČE
JAKO SOUČÁST KOMPLEXNÍ
ONKOLOGICKÉ LÉČBY 
Klíčová slova: onkologická léčba, paliativní péče, 
spolu práce 

Paliativní péče je nedílnou součástí komplexní léčby 
pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním 
a jejím cílem je zejména zmírnit symptomy one-
mocnění a zlepšit kvalitu života. V naší společnosti 
je však vnímána pouze jako péče na konci života, 
kdy již aktivní protinádorová léčba neprobíhá. 
V rámci onkologických center je bohužel léčba on-
kologická a paliativní poskytována jen vzácně para-
lelně a koordinovaně. V posledních letech stále při-
bývá dat, která prokazují benefit časného zahájení 
a integrace paliativní péče do léčby onkologické, 

a to nejen na kvalitu života, ale i na zlepšení cel-
kového přežití pacientů. Dlouhodobou snahou na-
šeho pracoviště Nemocnice Na Pleši je přiblížit se 
celosvětovému trendu, kdy je paliativní péče spo-
lu s vlastní léčbou onkologickou koncipována tak, 
abychom při maximální kvalitě života a s důrazem 
na přání a preference pacienta dosáhli co nejlepší 
kontroly symptomů. Pro úspěšné udržení tohoto 
konceptu je nezbytné budovat funkční multidiscip-
linární tým a také využívat veškeré léčebné modali-
ty včetně moderní radioterapie.

e-mail: jirsova@naplesi.cz
e-mail: valchar@naplesi.cz



Abstrakty přednášek – Paliativní seminář

10

PragueONCO Abstract book  •  Leden 2018

6	K. NESMĚRÁK 
 PF UK, Praha

HISTORIE TESTOSTERONU
Klíčová slova: testosteron, analogy, léčba

Skutečnost, že pro správný vývoj mláděte v dospě-
lého samce jsou nutná varlata, je lidstvu známa 
od nepaměti. Empiricky tak byla předpokládána 
látka, kterou tento orgán produkuje a která ovlivňu-
je sexuální život a výkonnost samců. Aristoteles se 
ve svém spisu Περὶ ζῴων γενέσεως (O rozmnožová-
ní živočichů) věnuje podrobně úloze varlat a mimo 
jiné postuluje hypotézu, že z pravého varlete vzni-
kají chlapci, z levého zase dívky. Jeho teorie oplozo-
vání, při němž je úkolem spermatu vložit do vajíčka 
„duši“ byla přijímána po následující dvě tisíciletí. 
Plinius starší ve své Naturalis historia (XXVIII, 80) 
doporučuje pojídání varlat z koně pro zlepšení po-
tence. 

První popis morfologie varlat podal ve spisu Viro-
rum organis generationi inservientibus z roku 1668 
Regnier de Graaf (1641–1673). Pokusy skotského 

lékaře Johna Huntera (1728–1793) dokázaly en-
dokrinní účinek látek, které ve varlatech vznikají 
a jsou v nich obsaženy. Na konci 19. století se staly 
známými experimenty Charlese E. Brown-Séquarda 
(1847–1894), na základě kterých se k léčbě impo-
tence používal extrakt z varlat (Testifortan®). Tepr-
ve v první polovině 20. století se podařilo izolovat 
vlastní steroidní hormony, přičemž se jednalo o ne-
smírně náročné práce: Adolf Butenandt (1903–1995) 
v roce 1931 izoloval testosteron a o dva roky poz-
ději i androsteron. V roce 1935 syntetizoval chor-
vatský chemik Leopold Ružička (1887–1976) testo-
steron chemicky. Na tyto objevy navázaly syntézy 
mnoha derivátů testosteronu používaných k léčbě. 
Dnes je známo několik tisíc strukturních analogů. 
Od 90. let 20. století se rozvíjí transdermální podá-
vání těchto látek.

e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz
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RADIOTERAPIE KARCINOMU
PROSTATY
Klíčová slova: radioterapie, karcinom, prostata

Radioterapie a radikální prostatektomie jsou v sou-
časnosti dvě základní metody kurativní léčby lo-
kalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu 
prostaty. K ozařování prostaty je vhodná jak zevní 
radioterapie, tak intersticiální brachyterapie.

Zevní radioterapie karcinomu prostaty se na přelo-
mu tisíciletí významně posunula dopředu – objevi-
ly se nové ozařovací metody, byl prokázán přínos 
kombinace ozařování a hormonální terapie, zlep-
šily se výsledky léčby. Plánování radioterapie s vy-
užitím počítačové tomografie a kalkulace rozložení 
dávky v prostoru nastartovaly rozvoj konformních 
technik radioterapie (trojrozměrná konformní 
radio terapie (3D CRT), radioterapie s modulovanou 
intenzitou (IMRT). Další pokrok v technologii zob-
razování zahájil etapu radioterapie řízené obrazem 
(IGRT), která posouvá konformní techniky na vyšší 
úroveň kvality a bezpečnosti. Pokročilé formy radio-
terapie jsou spojeny s lepší distribucí dávky oproti 
technikám konvenčním, což se projevuje význam-
ným šetřením zdravých tkání.

Obdobný pokrok v plánování léčby nastal rov-
něž u intersticiální brachyterapie. Standardem je 
3D plánování s využitím UZ a CT, případně MRI. 

Brachy terapie s nízkým dávkovým příkonem (LDR 
BT) je vhodná u karcinomu prostaty s nízkým rizi-
kem, zatímco brachyterapie s vysokým dávkovým 
příkonem (HDR BT) se používá u pacientů se střed-
ním a vysokým rizikem, obvykle v kombinaci se ze-
vní radioterapií.

Randomizované studie přinesly důkazy o tom, že 
suprakonvenční dávky záření zvyšují pravděpo-
dobnost kontroly nádoru. Kombinace radioterapie 
a neoadjuvantní/adjuvantní hormonální terapie 
dosahuje u pacientů se středně/vysoce rizikovým 
karcinomem prostaty lepších výsledků než radio-
terapie samotná. Randomizované studie ukázaly, 
že kombinovaná léčba zlepšuje nejenom kontrolu 
nádoru, ale také celkové přežití.

Protinádorový účinek a toxicitu hypofrakcionované 
radioterapie (vyšší dávka na jednotlivou frakci, niž-
ší celková dávka, kratší ozařovací série) zkoumala 
řada randomizovaných studií. K dispozici jsou ne-
jednotné výsledky s omezenou dobou sledování. 
Protonová radioterapie karcinomu prostaty nemá 
lepší výsledky než radioterapie fotonová.

e-mail: odrazka@multiscan.cz
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PŘÍNOS ČASNÉ INTEGRACE 
PALIATIVNÍ PÉČE V PODMÍNKÁCH 
KOC – PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DAT 
Z KLINICKÉ STUDIE PALINT
Klíčová slova: onkologická léčba, paliativní péče, výho-
dy, studie

Ve světové literatuře bylo publikováno několik kon-
trolovaných studií, které prokázaly benefit časné 
integrace specializované paliativní péče do onko-
logické péče. Tento model znamená systematické 
zapojení paliativního týmu do onkologické péče 
o pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním 
od začátku léčby. Model časné integrace paliativní 
péče prokázal příznivý vliv na různé aspekty kvali-
ty života a na racionální využití nákladů v posled-
ních měsících života, na zapojení hospicové péče 
a v některých studiích i na celkové přežití. V českých 
podmínkách nebyl tento model prozatím testován. 
Na Masarykově onkologickém ústavu v Brně probíhá 
od roku 2015 randomizovaná kontrolovaná klinic-
ká studie srovnávající model integrované paliativní 
péče se standardní onkologickou péčí u pacientů 
s pokročilými solidními nádory (studie PALINT). 

Do studie mohou být zařazeni předléčení pacien-
ti s nádorem kolorekta od 3. linie a dále pacienti 
s nově zahájenou nekurativní systémovou chemo-
terapií u nádoru pankreatu, žaludku, nemalobu-
něčných plicních karcinomů a tumorů hlavy a krku. 
V intervenčním rameni jsou pacienti kromě stan-

dardní onkologické léčby v pravidelném kontaktu 
s ambulancí podpůrné a paliativní onkologie, a to 
minimálně jednou za 6 týdnů. V kontrolním rameni 
je pacientům poskytována standardní onkologická 
péče. U pacientů jsou pravidelně hodnoceny různé 
aspekty kvality života pomocí standardizovaných 
dotazníku (HADS a EORTC-QoL-Q30). Současně je 
také hodnocen vliv časné integrace na různé aspek-
ty paliativní péče v závěru života. 

Předpokládali jsme zařazení 250 pacientů během 
2 kalendářních roků, ale od listopadu 2015 do října 
2017 bylo zařazeno pouze 117 pacientů. Předběž-
ná analýza dat prvních 100 zařazených pacientů 
prokazuje v řadě parametrů signifikantní výsledky 
ve prospěch intervenční skupiny. Budou diskuto-
vány úskalí a překážky, se kterými se při realizaci 
studie setkáváme jak na straně pacientů, tak i ošet-
řujících klinických onkologů, a obecnější problémy 
spojené s konceptem časné integrace paliativní 
péče v podmínkách české onkologie.

Práce byla podpořena grantem AZV: 15-33590A.

e-mail: pochop@mou.cz
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6	K. RUSINOVÁ, I. MACOVÁ, O. KOPECKÝ, M. ČERVENKOVÁ, Z. ČEPELÍKOVÁ 
 Centrum podpůrné a paliativní péče při Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
 1. LF UK a VFN v Praze

INTEGRACE PALIATIVNÍHO
PŘÍSTUPU DO PÉČE
O ONKOLOGICKÉ PACIENTY

Klíčová slova: paliativní tým, spolupráce, ošetřující lékař 

Paliativní péče je medicínský obor, který poskytu-
je péči pacientům se závažným a život limitujícím 
onemocněním. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života 
pacienta i jeho rodiny a ulevit od symptomů a stre-
su spojeného se závažným onemocněním. Paliativní 
péče představuje zvláštní úroveň péče o bio-psycho-
-socio-spirituální potřeby nemocného. Je poskyto-
vána současně s kurativní léčbou v jakémkoli věku 
a stadiu onemocnění1.

Podle nejnovějších doporučení2 by všichni pacienti 
s pokročilým nádorovým onemocněním měli mít 
přístup k onkologické léčbě a souběžně by měly 
probíhat konzultace s multidisciplinárním paliativ-
ním týmem do 8 týdnů od stanovení diagnózy, a to 
1× měsíčně.

Hlavní body doporučení
1. Neodkládat odeslání ke konzultaci paliativního 
týmu u pacientů s pokročilým nádorovým onemoc-
něním až na situaci konce života. Oddalování inte-
grace paliativní péče je zatím standardním postu-
pem pro většinu onkologů, kteří pacienty odesílají 
buď v posledním měsíci života (32 %), nebo vůbec 
ne (68 %)3. 

2. Je užitečné, aby konzultace byly nabídnuty i rodin-
ným příslušníkům nebo pečovatelům.

3. Optimálně je paliativní péče zajištěna multidiscip-
linárním týmem podpůrné a paliativní péče.

Evidence pro silné doporučení integrace paliativního 
týmu je založena na řadě randomizovaných studií, 
které prokázaly efekt intervence na kvalitu4 i délku5 

života, symptomy bolesti, úzkosti a deprese6, ekono-
mický efekt intervence7 atd. Žádná z provedených 
studií neprokázala negativní efekt.

Kritéria pro načasování integrace paliativního 
týmu8 u onkologicky nemocných pacientů zahrnují: 
1. pokročilé nádorové onemocnění (stadium IV u so-
lidních nádorů nebo stadium III u nádorů plic a sli-
nivky);
2. hospitalizace během posledních 30 dní (vyjma plá-
novaných hospitalizací k podání chemoterapie);
3. hospitalizace trvající déle než 7 dní;
4. aktivní symptomy zahrnující bolest, nauzeu/zvra-
cení, dušnost, delirium a psychosociální problemati-
ku.

Paliativní intervence byla ve většině studií testována 
v rozsahu hodinového setkání s paliatrem 1× měsíč-
ně. V rámci úvodních setkání je hlavním cílem ma-
nagement symptomové zátěže, psychosociální pro-
blematika a spirituální podpora. Dalším důležitým 
bodem je ověření porozumění diagnóze a kontextu 
onemocnění. Po zvládnutí těchto aspektů je zapotře-
bí zaměřit se na společné stanovení cílů léčby, even-
tuálně sestavit dříve vyslovené přání.

Častou překážkou indikace konzultace paliativního 
týmu bývají obavy ze sdělování prognostických 
informací, které souvisejí s pocitem, že tyto infor-
mace mohou pacientům „vzít naději“. Je prokázáno, 
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že pacienti, kteří nedostanou relevantní a dostateč-
né informace od ošetřujícího onkologa, hledají tyto 
informace na internetu9. Dále víme, že naprostá 
většina pacientů si přeje mít představu o prognóze 
svého onemocnění, i když je nepříznivá10; a diskuze 
o preferencích pacienta v kontextu závěru života 
zvyšuje šanci na tzv. goals concordant treatment, 
tedy na takovou intenzitu léčby, která je v souladu 
s jeho přáním a preferencemi. Pacienti, kteří mají 
adekvátní představu o prognóze svého onemocně-
ní, vykazují paradoxně lepší kvalitu života, méně 
úzkostných a depresivních symptomů a stejné nebo 
delší přežití11.

Ve VFN v Praze bylo v roce 2017 založeno Centrum 
podpůrné a paliativní péče. Multidisciplinární tým 
je vedený dvěma lékaři paliatry, má k dispozici dva 
psychology, sociálního pracovníka a tři sestry. Tým 
spolupracuje s nemocničními kaplany a do činnosti 
byli zapojeni dobrovolníci. 

Za 8 měsíců bylo provedeno přes 550 konzilií na řadě 
pracovišť VFN u onkologických a hematoonkologic-
kých pacientů, u pacientů s chronickým pokročilým 
srdečním selháním nebo pokročilou chronickou 
obstrukční plicní nemocí. Řada konzultací proběh-
la u onkologických pacientů, kteří jsou v průběhu 
onemocnění hospitalizováni na různých neonko-
logických pracovištích (interní kliniky, chirurgická 
pracoviště, neurologie, dermatologie atd.). Někteří 
pacienti jsou referováni až po ukončení specifické 
protinádorové léčby nebo v kontextu terminální-
ho stavu v neonkologických oborech, ale postupně 
se i díky edukační činnosti centra setkáváme s pa-
cienty v časnějších fázích onemocnění, kdy může 
být prospěch z integrace paliativního přístupu ještě 
významnější. 

Část konzilií je iniciována přímo rodinami pacientů, 
kteří si informace o přínosu paliativní péče najdou 
na internetu a kontaktují nás přímo. Několik konzul-
tací se také týkalo sestavení dříve vysloveného přání.

Standardem konzilia paliatra je: klinické vyšetření 
včetně možnosti ultrazvukového vyšetření u lůžka, 
koordinace multidisciplinární medicínské rozvahy, 

strukturovaný rozhovor o diagnóze, prognóze, pre-
ferencích a hodnotách pacienta, nastavení realistic-
kého cíle léčby ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, 
podpora blízkých, zajištění dostupnosti psychologic-
ké a sociální intervence a návaznosti péče a koordi-
nace odborníků v případě multidisciplinárních po-
třeb pacienta. Pokud je to možné, probíhá (alespoň 
část konzilia) za přítomnosti ošetřujícího lékaře. 

Průměrná délka konzilia je 60–70 minut, pacient je 
konzultován paliativním týmem cca 2,5krát za hos-
pitalizaci. Dalšími častými důvody konzultace palia-
tivního týmu jsou psychologická podpora a manage-
ment obtížné komunikace.

Základní struktura rozhovoru o cílech léčby se pod-
statným způsobem liší od rozhovorů, které obvykle 
vedeme v rámci klinického vyšetření v jednotlivých 
oborech. Jeho základem je ověření porozumění sou-
časnému zdravotnímu stavu a společné sestavení 
plánu léčby včetně plánu pro zhoršení stavu. Otázky, 
které během rozhovoru s pacientem usnadní formu-
laci realistických cílů léčby, jsou například: Řeknete 
mi o sobě něco bližšího? Co je pro vás důležité? Jak 
byste si přál dostat informace o zdravotním stavu? 
Jak rozumíte svému současnému stavu? Jaké infor-
mace jste dostal? Jaká jsou vaše očekávání? Jaké jsou 
vaše obavy? Z čeho čerpáte v životě sílu/odvahu? 

Shrnutí
Paliativní péče je obecně uznávaným standardem 
kvality péče o pacienty se závažným onemocněním, 
její přínos je prokázán řadou randomizovaných stu-
dií a ve VFN v Praze je pro pacienty dostupná. V roce 
2017 byla zahájena činnost Centra podpůrné a pali-
ativní péče. Konzultace paliatra / paliativního týmu 
se připojuje k rozvaze ošetřujícího týmu a zaměřuje 
se na zlepšení kvality života pacienta a management 
symptomů onemocnění a rovněž na psychologickou 
a sociální podporu pacienta a jeho blízkých. 
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6	T. SVOBODA
 Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI
U KARCINOMU PROSTATY
Klíčová slova: nádor prostaty, terapie, multidiscipli-
nární spolupráce

Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým one-
mocněním u mužů, v posledních letech navíc do-
chází k extrémnímu nárůstu jeho incidence a díky 
úspěšné léčbě především prevalence. K obrovské-
mu pokroku došlo nejen v základním přístupu k ná-
dorům prostaty, kde je jako metoda léčby lege artis 
v indikovaných případech (starší pacient s komor-
biditami a náhodně zjištěným lokalizovaným tumo-
rem nízkého gradu, Gleasonova skóre a PSA) využi-
ta metoda pečlivého nebo aktivního sledování, ale 
také v taktice jednotlivých léčebných modalit.

Rozdíl mezi pouhým sledováním a metodou sledo-
vání aktivního spočívá kromě pravidelného hod-
nocení alespoň ve vyšetření per rectum a v odběru 
PSA v opakovaných biopsiích ve druhém uvedeném 
případě, který značí poněkud invazivnější přístup. 
Při zjištění zhoršení nálezu je pak volen přechod 
k vlastní terapii některou ze standardních metod.

Karcinom prostaty je klasicky endokrinně závis-
lé onemocnění a základem terapie tak na počát-
ku bude androgenní deprivační terapie (dále jen 
„ADT“). Z ní však již vymizelo podávání antiandro-
genů, které pro primární léčbu nejsou vlivem nižší 
účinnosti a nepříjemných nežádoucích účinků vů-
bec vhodné a žádná klinická doporučení je v této 
fázi onemocnění neuvádějí. Jejich místo je ve II. 
linii u pokročilého/metastatického postižení, jinak 
byly zcela nahrazeny podáváním LHRH analog 
(even tuálně antagonisty). Ty představují absolutní 
základ po celou dobu endokrinní léčby nádoru pro-
staty – v I. linii samostatně (po přechodném krátko-
dobém překonání flare fenoménu antiandrogenem), 

v další linii jako kombinovaná totální blokáda spo-
lečně s antiandrogenem a v další době z hlediska 
úhradové vyhlášky současně i při aplikaci moder-
ních ARTA preparátů enzalutamidu a abirateronu 
u onemocnění kastračně rezistentního v prechemo- 
i postchemoindikaci.

Žádná endokrinní léčba však nemá kurativní cha-
rakter a pro léčbu nemetastatického karcinomu 
prostaty lze s tímto záměrem použít pouze dvě me-
tody: radikální prostatektomii a radikální aktino-
terapii. Jejich výsledky jsou považovány za srov-
natelné, ale po chirurgickém výkonu je větší riziko 
zhoršení kontinence a erektilní dysfunkce, často je 
navíc nález vstupními vyšetřeními podhodnocen 
a po operaci zbude reziduum nebo vysoké riziko 
relapsu, které si vynutí zařazení adjuvantní radio-
terapie. V některých případech lze s její indikací vy-
čkat a použít ji jako metodu salvage (záchrannou) 
až při biochemickém relapsu s průkazem recidivy 
nebo při opakovaném vzestupu hodnoty PSA nad 
nejnižší dosaženou hodnotu. 

Operace může probíhat standardním otevřeným 
přístupem, obdobných výsledků však může být do-
saženo i technikou laparoskopickou nebo chirurgií 
robotickou. Nejdůležitější není vlastní typ výkonu, 
ale osoba operatéra. 

Ještě větší pokrok učinily techniky ozařovací. Ty 
moderní jsou založeny na využití radioterapie 
s modulovanou intenzitou (zkr. IMRT) a řízenou 
obrazem (zkr. IGRT), které zajišťují dokonalé cíle-
ní záření, ověření polohy cílového objektu v těle 
pacienta a tím při možnosti aplikace významně 
vyšších dávek do oblasti nádoru současně lepší še-
tření zdravých tkání v okolí. Moderní urychlovače 
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umožňují léčbu obloukovou (VMAT či RapidArc) 
a nejlepších výsledků je dosahováno použitím 
brachy terapie. Ta je však prováděna jen na několika 
pracovištích. Léčba protonovým svazkem naproti 
tomu nemá dosud doložen jakýkoli benefit proti 
standardní terapii fotonové, a zůstává tak metodou 
experimentální. Ani v USA není hrazena jinak než 
v rámci klinického výzkumu – nemocní jsou zařa-
zováni do klinických studií a jejich výsledky budou 
s přihlédnutím k profilu pozdní toxicity k dispozici 
nejdříve za 10–15 let. Metody extrémního zkrácení 
ozařovacího cyklu (hypofrakcionace) nejsou rovněž 
v současnosti dostatečně ověřeny a spíše by neměly 
být používány. 

U metastatického onemocnění může svou roli se-
hrát i chemoterapie, přestože je karcinom prostaty 
považován za chemorezistentní nádor. V minulosti 
používaná cytostatika mají jen minimální léčebnou 
odpověď a příliš k prodloužení přežití nepřispěly, 
dnes je lékem první volby docetaxel a v následné 
linii v případě potřeby další z nových taxanů – 
kabazitaxel. Tuto modalitu můžeme indikovat sa-
mostatně po selhání medikamentózní či chirur-
gické kastrace, eventuálně u pokročilého nádoru 
s rozsáhlou tumorózní masou a postižením vnitř-
ních orgánů jako známky velmi špatné prognózy 
současně již v primární léčbě s ADT.

Novou možností jsou léky cílené na androgenní re-
ceptory abirateron a enzalutamid. Ukazuje se totiž, 
že přestože na ADT již onemocnění neodpovídá, 
na vině jsou různé mechanizmy zvýšené regulace, 
mutace a jiných změn na úrovni těchto receptorů, 
které vedou ke stimulaci jimi spouštěných drah 
s následnou progresí onemocnění i bez přítomnosti 
androgenů. 

V neposlední řadě je nutno zmínit ještě dva tera-
peutické postupy. Jedním z nich je vakcinace, která 
bohužel zatím není spojena s přínosem ani v našich 
studiích, ani z celoevropského pohledu, kdy v USA 
dostupný Sipuleucel-T nezískal úhradu. Proti tomu 
je však již poměrně běžně používána metoda apli-
kace Xofiga, radium dichloridu, která u dominant-
ního metastatického postižení skeletu při mizivé 
toxicitě může být spojena s velmi dobrým efektem, 
v první řadě s ústupem bolestí a překvapivě i s pro-
dloužením přežití. Efekt však nelze monitorovat 
pomocí odběrů PSA.

Nejdůležitější tedy zůstává volba optimální léčebné 
sekvence, tedy posloupnosti endokrinní deprivace, 
chemoterapie a moderní ARTA. Tak lze významně 
ovlivnit jak délku, tak kvalitu života nemocných. 
Skutečností zůstává, že díky pokroku v léčebných 
metodách došlo ke zlepšení přežití nemocných 
ve všech stadiích karcinomu prostaty, v případě 
lokalizovaného postižení není navíc ke kompletní-
mu vyléčení každého pacienta třeba léčit, mnohdy 
postačí jeho sledování. K časnějšímu záchytu one-
mocnění však zatím nelze využít screening, který 
zde není efektivní. 

Z uvedeného vyplývá, že důležitým faktorem se 
naopak stala multidisciplinární, týmová spoluprá-
ce. Naštěstí dochází k trvalému zlepšování vzta-
hů mezi urology a onkology, ale nevyhnutelné je 
i rozšiřování zapojení dalších oborů včetně lékařů 
praktických.

e-mail: svobodat@fnplzen.cz
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6	J. ŠPAČEK
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SOUČASNÉ MOŽNOSTI
IMUNOTERAPIE V ONKOLOGII
Klíčová slova: imunoterapie, nádorová onemocnění, 
léčba

Přestože je dohled imunitního systému a jeho 
vliv na průběh a vývoj nádorových onemocnění 
znám více než 120 let, myšlenka imunoterapie se 
v důsledku poznání buněčných a molekulárních 
mechanismů imunitního systému dočkala svého 
znovu objevení až poměrně nedávno. Imunotera-
pie jakožto léčebná modalita spočívající mimo jiné 
v ovlivnění regulačních signálů, které udržují imu-
nologickou homeostázu, se jeví jako velice perspek-
tivní a nadějný směr terapie nádorových onemoc-
nění. Využitím monoklonálních protilátek, jež cílí 
na struktury imunologické synapse, jsme schopni 
modifikovat intenzitu a dobu působení T lymfocytu, 
a tím pádem i efektivitu protinádorové buněčné od-
povědi. Kromě maligního melanomu je tento druh 
protinádorové imunoterapie prokazatelně efek-
tivní rovněž u nádorů ledvin, močového měchýře 
a plic a výzkum běží napříč všemi onkologickými 
diagnózami. U nádorových onemocnění představu-
je imunoterapie kompletně odlišný způsob léčby. 
Necílí totiž na nádor samotný, ale na pacientův 
imunitní systém, který se snaží podpořit,  tak aby 
mohl nádorové buňky úspěšně eliminovat. Terapie 

tzv. checkpoint inhibitory zdánlivě odsunuje do po-
zadí již dříve klinicky ověřenou, ale ne plně efektivní 
terapii protinádorovými cytokiny. Stejně jako tera-
pie cytokiny nemají zatím ani jiné antigen nespeci-
fické imunoterapeutické postupy na poli nádorové 
imunoterapie své pevné místo. Nicméně se zdá, 
že nejlepších možných výsledků se dá dosáhnout 
pomocí kombinované léčby. Cílem imunoterapie je 
posílit specifickou část buněčné imunity a zapojit ji 
tak do efektivnější destrukce buněk zhoubného ná-
dorového onemocnění. Vzhledem k jednoznačné-
mu trendu rozšiřovat indikační kritéria pro terapii 
monoklonálními protilátkami aktivními na úrovni 
imunologické synapse, tzv. blokátory kontrolních 
bodů imunitní reakce, se objevují doposud ne-
zodpovězené otázky ve smyslu individualizované 
medicíny v oblasti nádorové imunologie. Závažná 
autoimunitní toxicita a léčebná odpověď pouze 
u zhruba třetiny pacientů poukazují v některých 
případech na urgentní potřebu identifikace vhod-
ného prognostického a ideálně i prediktivního bio-
markeru pro nádorovou imunoterapii.

e-mail: jendaspacek@gmail.com
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 1Department of Surgery 2Department of Urology 3Department of Plastic Surgery and
 4Center of Vascular Interventions, Department of Surgery, Hospital Kolín,
 5Department of Rehabilitation, Charles University Prague

SURGICAL PROCEDURES
IN LYMPHOEDEMA
Key words: lymphedema, liposuction, surgical procedure
 
Introduction
Without doubt, the gold standard of treatment for 
chronic lymphedema is Complex Decongestive Thera-
py (CDT). However, after meticulous CDT, in a number 
of patients, the limb diameter may increase not only 
from increased fluid volume, but from growth of fib-
rolipomatous epifascial tissue.

Material and Methods
The decisive factors for timing the surgical treatment 
of chronic lymphatic insufficiency and its compli-
cations (lymphoedema, lipohypertrophy, recurring 
attacks of erysipelas) are the time period from the 
occurrence of the first symptoms, the clinical finding, 
the results of lymphoscintigraphy and the condition 
of the venous system.

In case of pitting lymphoedema without significant 
lipohypertrophy, an early performance of lympho-
-venous anastomosis or other microsurgery may be 
considered. The necessary conditions are a lympho-
scintigraphically visible functional collector and 
a sufficient superficial venous system, i.e. without 
venous hypertension and reflux.If the patient is in the 
stage of non-pitting lipohypertrophy (no matter if this 
state was preceded by the stage of lymph retention 
in soft tissues or not), liposuction or some resectional 
surgery is indicated.

If the patient comes in the stage of pitting lipohy-
pertrophy, possibly with fibrosis of soft tissues, and 
lymphoscintigraphy proves at least minimal drainage 
into lymph nodes (in other words a functional lymph 

collector), it is possible to indicate lympho-venous ana-
stomosis, followed by liposuction after the decrease of 
the epifascial lymph retention. If the lymphoscintigra-
phy does not show any functional collector and con-
versely a significant accumulation of lymph in the epi-
fascial area with lymph reflux from collectors into soft 
tissues (dermal backflow) is present, intensive complex 
decongestive therapy including pharmacotherapy with 
the aim of achieving non-pitting lipohypertrophy must 
continue. In case of successful conservative therapy, li-
posuction or surgical resection may follow.

Very special situation is in the abdominal wall and 
genital lymphoedema. In these cases is surgical 
approach individualized according to concrete local 
situation.

Results
In this lecture the authors present the results of sur-
gical procedures performed in their Department of 
surgery. Since 2004 they have carried out more then 
200 operations for chronic lymphoedema with lipohy-
pertrophy and/or fibrosis. These included liposuction 
of the upper limbs in 80 and lower limbs in 43 pa-
tients; resection of the abdominal wall in 15 patients; 
debulking surgery in 17 lower limbs and in 2 upper 
limbs; resection and reconstruction for penoscrotal 
lymphoedema in 16 and vulvoplasty for female geni-
tal lymphoedema in 6 patients. In last 5 years authors 
carried out also 27 lympho-venous shunts.

The authors describe indications, contraindications, 
complications and long-term results.

e-mail: Martin.Wald@fnmotol.cz



Tipy pro profesionály – lékaře a zdravotní sestry
Vyzkoušejme:

•	 Dělat pro sebe něco hezkého. Abych mohl/a dávat, 
musím nejprve sám/sama mít. Jakkoli se to může zdát 
paradoxní, tím nejlepším, co mohu pro druhé dělat, je 
pečovat v první řadě sám/sama o sebe. Jen tak budu 
mít dostatek energie, kterou mohu věnovat pacien-
tům. Je velmi důležité se udržet v psychické kondici 
potřebné pro vykonávání takto náročného zaměstná-
ní; jen tak jej budu moci vykonávat kvalitně a po dlou-
hou dobu. Proto bych si měl/a pravidelně plánovat 
aktivity, které mi přinášejí do života energii a posilují 
jeho smysl.

•	 Uvědomovat si svou roli ve vztahu k nemocnému. 
Přes 70 % nemocných má potřebu mít s lékařem part-
nerský vztah. K tomu je nutná otevřenost, čas, obou-
stranná důvěra a zájem. Jako zdravotník pracuji pod 
velkým časovým a často i emocionálním tlakem, což 
mi komplikuje budování partnerského vztahu s paci-
enty. Podle výzkumů se nevyplácí ani příliš pečující ani 
příliš odmítavá komunikace – tedy ani role spasitele, 
ani odosobněného „technického profesionála“. Je dob-
ré hledat střední cestu. Když budu mít sám/sama na 
sebe a svou roli realistický pohled, bude možné se lépe 
dorozumět a být v komunikaci s nemocnými uvolně-
nější, navzdory všem vnějším tlakům.

•	 Odkázat pacienty na další pomoc. Vnímat pozitivně 
hranice mých kompetencí a nebát se odkázat nemoc-
né na další odborníky a služby je uvolňující. Mé dopo-
ručení nemocní vnímají jako součást léčby a vzhledem 

k vysoké důvěře v lékaře a zdravotníky jsou lidé naklo-
něni tomu, aby doporučené služby využívali. Je dobré 
mít k dispozici několik kontaktů, které mohu předávat 
pacientům. K dispozici jsou pacientská sdružení, psy-
chologové, sociální pracovníci v nemocnici i mimo ni, 
sociální služby, ale i různé informační portály a brožury.

•	 Znát situaci nemocného. Zájem o pacienty je sou-
částí péče, a zároveň je nezbytný k budování důvěry. 
Rozhovor o životní situaci nemocného umožní vytipo-
vat zranitelné jedince, kteří budou s vyšší pravděpo-
dobností potřebovat větší podporu v oblastech mimo 
léčbu. Tato podpora přitom zároveň léčbu podporuje, 
vede k delší době přežití. Otázky mohou být úplně jed-
noduché, typu: „Máte někoho, o koho pečujete?“, „Má-
te někoho, kdo vám pomůže?“, „Víte, kam se obrátit pro 
další informace?“. Již krátký rozhovor s nemocným má 
zásadní podpůrný dopad.

•	 Supervize a komunikační dovednosti. Pro každé-
ho, kdo pracuje s lidmi v náročné situaci (a tou vážná 
nemoc dozajista je) je užitečné budovat si psychickou 
odolnost a učit se efektivní komunikaci. Supervize je 
efektivní nástroj, který pomáhá udržovat zátěž v únos-
né míře a předcházet vyhoření. Vhodné komunikač-
ní nástroje napomáhají efektivní komunikaci, která 
usnadňuje kontakt s nemocnými i jejich blízkými. Ani 
supervize, ani komunikace nevyřeší obtíže systémů, 
pomohou ale vydržet a zvládat zátěž, která je kladena 
na profesionály v onkologii.

Amelie, z.s. uskutečnila na podzim 2016 výzkum potřeb onkologicky nemocných v ČR. Aby nezůstalo 
jen u teoretických zjištění, dovolujeme si vám předložit několik poznatků, které z výzkumu vyplynuly, 
ve formě doporučení pro nemocné, pro jejich blízké i pro zdravotnické profesionály.

Co potřebují onkologicky nemocní?
Doporučení vyplývající z výzkumu potřeb onkologicky nemocných v ČR

Co nabízí Amelie? Pro pacienty jste velmi důležití! K nejzákladnějším potřebám onkologických pacientů patří „mít 
důvěru v lékaře“. Slova lékaře v pacientech přetrvávají dlouhou dobu a ovlivňují jejich přístup k nemoci a léčbě. 
Amelie je tu i pro vás! Můžete na nás odkázat pacienty, kteří za vámi přicházejí s nadějí na pomoc v oblastech mimo 
medicínu, ať už se jedná o emocionální, vztahové nebo sociálně finanční problémy. Odkažte na nás své pacienty 
a dopřejte jim tak profesionální péči nejen ve zdravotní, ale i v psychosociální oblasti.

Amelie, z.s. • Šaldova 337/15, 186 00 Praha 8 - Karlín • www.facebook.com/amelie.zs • www.amelie-zs.cz

Jaké jsou časté problémy života s rakovinou?
Onkologické onemocnění má nejen fyzické, ale i psy-
chické a sociální dopady. Rodinné vazby jsou vystave-
ny náročné zkoušce, ohroženy jsou i širší sociální vztahy. 
Dlouhodobá nemoc a náročná léčba má zásadní vliv na 
pracovní uplatnění a možnost návratu do práce. Rakovi-
na zasahuje všechny oblasti života, mění se vyhlídky do 
budoucna, role v rodině i každodenní způsob života. Vy-
rovnávání se se všemi okolnostmi ztěžuje fakt, že kolem 
rakoviny panuje strach, a to větší, než kolem jiných závaž-
ných onemocnění.

Jak je možné tyto problémy řešit?
Psychosociální pomocí. Ta nabízí podporu nemocným 
a jejich blízkým v psychické, sociální a vztahové oblasti. 
Psychosociální pomoc je integrální součástí péče o on-
kologicky nemocné. „Zlepšení kvality života onkologicky 
nemocných“ je i jedním z cílů Národního onkologického 
programu ČR. Psychosociální pomoc je efektivní: snižují 
se náklady, které se dají vyjádřit v ekonomické oblasti, 
a zlepšuje se kvalita života. Člověk se cítí lépe, protože 
lépe zvládá svou situaci.

Amelie nabízí bezplatnou odbornou pomoc 
v těchto oblastech:
Sociálně právní oblast – Sociální pracovníci v Amelii zna-
jí sociální i zdravotní oblast a mohou ulevit od mnoha ne-
jistot a otázek, které pacienti často směřují na lékaře. Jde 
například o pomoc v oblasti nemocenské, invalidních dů-
chodů, pomůcek, dluhové problematiky či poskytnutí kon-
taktů na další odborníky. 
Podání informací a pomoc s  jejich zpracováním – In-
formace o zdravotním stavu podává lékař a zdravotní 
sestra, pacienti se však běžně setkávají s  dalšími, často 

protichůdnými informacemi, které vytvářejí zmatek a další 
stres. V Amelii poskytujeme prostor pro to, aby si člověk mohl 
informace utřídit, a edukujeme například v oblasti možných 
reakcí/prožitků v různých stadiích léčby.
Terapeutický rozhovor – ve chvíli, kdy se zdá vše nepře-
hledné, a objevují se nevítané emoce a myšlenky, mohou 
psychologové a psychoterapeuti pomoci klientům zori-
entovat se ve vlastním prožívání, podpořit vyrovnávání se 
se situací a nasměrovat je k dalším podpůrným aktivitám. 
Pracujeme i s rodinou a blízkými.
Skupinové aktivity – nemocní i jejich blízcí mohou při-
jít na různé typy skupinových aktivit, kde mohou čerpat 
podporu z  komunikace s  lidmi v  podobné situaci nebo se 
věnovat pohybové či jiné podpůrné ak tivitě, která snižuje 
psychosociální zátěž v nemoci.

Pacienti i jejich blízcí se na nás mohou obrátit: 
• v Centrech Amelie v Praze, Olomouci, Liberci a Ra-

kovníku (kontaky viz níže)
• na Lince Amelie: telefonicky 739 004 333 (po–pá 

9:00–15:00) či e-mailem na poradna@amelie-zs.cz

Více informací na: www.facebook.com/amelie.zs a www.amelie-zs.cz

Centrum Amelie Praha
Šaldova 15

186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: +420 283 880 316
tel.: +420 739 001 123

centrum.praha8@amelie-zs.cz 

Centrum Amelie Olomouc 
Horní náměstí 367/5

779 00 Olomouc
tel.: +420 739 005 123

amelie.olomoucko@amelie-zs.cz

Centrum Amelie Liberec
Krajská nemocnice Liberec

Husova 10 
460 63 Liberec

tel.: +420 608 458 277
liberec@amelie-zs.cz

Centrum Amelie Rakovník
Masarykova nemocnice
Dukelských hrdinů 200 

269 29 Rakovník
tel.: +420 733 640 873

rakovnicko@amelie-zs.cz

Onkologicky nemocní i jejich blízcí mají velkou důvěru v lékaře a zdravotní personál. 
Doporučení Amelie může být zásadní podporou v řešení jejich situace mimo léčbu.



Jaké jsou časté problémy života s rakovinou?
Onkologické onemocnění má nejen fyzické, ale i psy-
chické a sociální dopady. Rodinné vazby jsou vystave-
ny náročné zkoušce, ohroženy jsou i širší sociální vztahy. 
Dlouhodobá nemoc a náročná léčba má zásadní vliv na 
pracovní uplatnění a možnost návratu do práce. Rakovi-
na zasahuje všechny oblasti života, mění se vyhlídky do 
budoucna, role v rodině i každodenní způsob života. Vy-
rovnávání se se všemi okolnostmi ztěžuje fakt, že kolem 
rakoviny panuje strach, a to větší, než kolem jiných závaž-
ných onemocnění.

Jak je možné tyto problémy řešit?
Psychosociální pomocí. Ta nabízí podporu nemocným 
a jejich blízkým v psychické, sociální a vztahové oblasti. 
Psychosociální pomoc je integrální součástí péče o on-
kologicky nemocné. „Zlepšení kvality života onkologicky 
nemocných“ je i jedním z cílů Národního onkologického 
programu ČR. Psychosociální pomoc je efektivní: snižují 
se náklady, které se dají vyjádřit v ekonomické oblasti, 
a zlepšuje se kvalita života. Člověk se cítí lépe, protože 
lépe zvládá svou situaci.

Amelie nabízí bezplatnou odbornou pomoc 
v těchto oblastech:
Sociálně právní oblast – Sociální pracovníci v Amelii zna-
jí sociální i zdravotní oblast a mohou ulevit od mnoha ne-
jistot a otázek, které pacienti často směřují na lékaře. Jde 
například o pomoc v oblasti nemocenské, invalidních dů-
chodů, pomůcek, dluhové problematiky či poskytnutí kon-
taktů na další odborníky. 
Podání informací a pomoc s  jejich zpracováním – In-
formace o zdravotním stavu podává lékař a zdravotní 
sestra, pacienti se však běžně setkávají s  dalšími, často 

protichůdnými informacemi, které vytvářejí zmatek a další 
stres. V Amelii poskytujeme prostor pro to, aby si člověk mohl 
informace utřídit, a edukujeme například v oblasti možných 
reakcí/prožitků v různých stadiích léčby.
Terapeutický rozhovor – ve chvíli, kdy se zdá vše nepře-
hledné, a objevují se nevítané emoce a myšlenky, mohou 
psychologové a psychoterapeuti pomoci klientům zori-
entovat se ve vlastním prožívání, podpořit vyrovnávání se 
se situací a nasměrovat je k dalším podpůrným aktivitám. 
Pracujeme i s rodinou a blízkými.
Skupinové aktivity – nemocní i jejich blízcí mohou při-
jít na různé typy skupinových aktivit, kde mohou čerpat 
podporu z  komunikace s  lidmi v  podobné situaci nebo se 
věnovat pohybové či jiné podpůrné ak tivitě, která snižuje 
psychosociální zátěž v nemoci.

Pacienti i jejich blízcí se na nás mohou obrátit: 
• v Centrech Amelie v Praze, Olomouci, Liberci a Ra-

kovníku (kontaky viz níže)
• na Lince Amelie: telefonicky 739 004 333 (po–pá 

9:00–15:00) či e-mailem na poradna@amelie-zs.cz

Více informací na: www.facebook.com/amelie.zs a www.amelie-zs.cz

Centrum Amelie Praha
Šaldova 15

186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: +420 283 880 316
tel.: +420 739 001 123

centrum.praha8@amelie-zs.cz 

Centrum Amelie Olomouc 
Horní náměstí 367/5

779 00 Olomouc
tel.: +420 739 005 123

amelie.olomoucko@amelie-zs.cz

Centrum Amelie Liberec
Krajská nemocnice Liberec

Husova 10 
460 63 Liberec

tel.: +420 608 458 277
liberec@amelie-zs.cz

Centrum Amelie Rakovník
Masarykova nemocnice
Dukelských hrdinů 200 

269 29 Rakovník
tel.: +420 733 640 873

rakovnicko@amelie-zs.cz

Onkologicky nemocní i jejich blízcí mají velkou důvěru v lékaře a zdravotní personál. 
Doporučení Amelie může být zásadní podporou v řešení jejich situace mimo léčbu.
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6	J. DREXLEROVÁ
 Mamma HELP, z. s.

JAK MLUVIT S DĚTMI
O ONKOLOGICKÉ NEMOCI MATKY
Klíčová slova: onkologická nemoc, komunikace, rodiče, 
děti 

Centrum Mamma HELP začalo v minulém roce reali-
zovat projekt s názvem Říct to dětem, který se týká 
komunikace v rodině pacientek s nádorovým one-
mocněním prsu. Projekt vznikl na základě průzku-
mu, z nějž vyplynulo, že 20 % oslovených zdravých 
žen by v případě onkologické diagnózy o své nemo-
ci svým dětem neřeklo. Odborníci se ale shodují, že 
komunikace – přiměřená věku dítěte – je pro celou 
rodinu výhodná.

Součástí projektu je pořádání víkendových setkání 
rodin pacientek s psycholožkami, vydání publikace 
pro pacientky pojednávající o tom, jak o nemoci 
komunikovat s dětmi různého věku, vydání knížky 
pro děti předškolního věku na téma „když je ma-
minka nemocná“ a především postupné zřízení 
odborného psychologického poradenství v České 
republice v rámci sítě center Mamma HELP.

PRVNÍ ZKUŠENOSTI A VÝSTUPY PROJEKTU

Rodinný víkend s psychology
Během setkání došlo na zajímavou a velmi otevře-
nou výměnu zkušeností a také na nápady, co by ro-
dinám mohlo vzájemné sdílení ještě usnadnit. Pět 
žen využilo také individuální rozhovor s psycholož-
kou, další se objednala do poradny v Praze. Z ohla-
sů od rodičů po návratu domů víme, že jejich děti 
se díky společně prožitému víkendu zbavily hlavně 
úzkosti, někdy do té doby zatajované. Mimo jiné 
zjistily, že v tom nejsou samy.

Brožura po pacientky
Psycholožka a psychoterapeutka Marie Zemanová 
pracuje s onkologickými pacienty více než třicet 
let. Své bohaté zkušenosti spojila s autentickými 
prožitky rodin, které se s těmito problémy již vy-
pořádaly. S ohledem na různé věkové skupiny dětí 
popisuje konkrétní situace a nabízí možná řešení. 
Brožuru, která je svým zaměřením na tento speci-
fický problém ojedinělá, přivítali kromě pacientek 
zejména onkologové, ale i další odborníci.

Odborná poradna
Rodinám, které takovou situaci právě řeší, nabízíme 
odbornou poradnu, kam se mohou telefonicky nebo 
e-mailem objednat. Klinická psycholožka dochází 
v předem daných termínech do pražského centra 
Mamma HELP a klientkám i jejich rodinám poskytu-
je poradenství zdarma. Přes počáteční ostych se do 
poradny začalo objednávat více žen, ale zájem mají 
i muži. Ukázalo se také, že některé pacientky pova-
žují za užitečné přijít i s dětmi, a některé dokonce 
přicházejí opakovaně.

Do budoucna připravujeme knížku pro malé děti 
a také rozšíření specializované poradny pro rodin-
nou komunikaci v dalších centrech Mamma HELP.

e-mail: mammahelp@mammahelp.cz
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6	V. FELBROVÁ, S. KULOVANÁ
 Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

MEZINÁRODNÍ PROJEKT EDUKACE 
SESTER V INTERVENOVÁNÍ
U KUŘÁKŮ
Klíčová slova: kouření, intervence, seminář

Zdravotní sestry mohou hrát jakožto nejpočetnější 
profesní skupina ve zdravotnictví podstatnou roli 
v intervenování u kuřáků. Platí to jak pro kuřáky 
obecně – prevence onkologických onemocnění –, 
tak pro onkologicky nemocné kuřáky – zlepšení 
průběhu a účinnosti onkologické léčby, delší doba 
přežití, účinnější cytostatika i radioterapie, rychlej-
ší hojení po chirurgickém zákroku. 

S podporou nadace Bridging Cancer Care Bris-
tol-Myers Squibb spolupracujeme od roku 2012 
s Mezi národní společností sester v onkologické 
péči (International Society of Nurses in Cancer Care, 
ISNCC) a Společností pro léčbu závislosti na tabáku 
(SLZT) na vzdělávání (e-learning, krátké semináře, 
celodenní workshopy) v ČR, na Slovensku, ve Slo-
vinsku, v Maďarsku, Rumunsku a Moldavsku. 

Sesterská sekce SLZT se této aktivitě věnuje celkem 
10 let a již před zahájením projektu vyškolila více 

než 600 sester. V letech 2014–2016 bylo proškoleno 
celkem 2 184 sester z pěti zemí. Z účastnic celo-
denních seminářů v ČR se 87 % domnívá, že sestra 
má jít svým pacientům a svému okolí nekuřáckým 
příkladem, 90 % je pro aktivní intervenování sester 
a pomoc s odvykáním kouření, 81 % sester by uví-
talo další trénink. Krátkých seminářů se v naší ma-
teřské nemocnici zúčastnila zhruba třetina všech 
sester – 459 z 23 klinik. Pro 71 % z nich nebude ob-
tížné ptát se pacientů na kouření a zaznamenávat 
informace do dokumentace. 

Pokud by každá z téměř 100 000 sester pomohla 
přestat kouřit jen jednomu kuřákovi za rok, bylo by 
to každý rok o 100 000 kuřáků méně – a to by mělo 
velký efekt. Těší nás, že i v dalších zemích roste zá-
jem sester o tuto aktivitu a že jsme mohli být první 
v zemích východní Evropy, kdo se jí věnuje.

e-mail: Vladislava.Felbrova@vfn.cz
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6	P. HAVLÍČEK
 Centrum Petra Havlíčka

VÝŽIVA, POHYB A ZDRAVÝ
ŽIVOTNÍ STYL V PREVENCI 
ZHOUBNÝCH NÁDORŮ
Klíčová slova: strava, pohyb, rekonvalescence

Úvod
Přednáška bude vypovídat o důležitosti výživy v on-
kologické léčbě, o poruchách výživy v rámci léčby, 
ale také o tom, jakou roli hraje v boji s onemocněním 
psychika a jak významnou roli zde sehrává spánek 
a relaxace. Přínosné budou jistě informace o vhod-
nosti alternativních výživových směrů a o doplňcích 
stravy. V závěru přednášky se pak podíváme na mož-
nosti pohybových aktivit a jejich zařazení vzhledem 
k onemocnění.

Cíle a přínosy
•dozvíte se, jaký vliv má strava na duševní i fyzic-
ké zdraví a jak řešit stravu při určitých poruchách 
výživy;
• seznámíte se s nejčastějšími chybami při stravová-
ní v rámci léčby a s možnostmi alternativního stra-
vování a doplňků stravy;
•pochopíte, jakou roli hraje při rekonvalescenci 
a v boji s nemocí spánek a relaxace a naopak jaké 
jsou možnosti vhodné pohybové aktivity.

Obsah přednášky
•nejčastější problémy ovlivňující výživu u onkolo-
gických pacientů (nechutenství, změna vnímání chu-
ti, obtížné polykání, zácpa, průjem, úbytek na váze či 
naopak nárůst hmotnosti…);
•vhodné technologické postupy při přípravě stravy;
•mýty a pověry ve výživě, možnosti alternativní vý-
živy, doplňky stravy;
•stres jako významný činitel v boji nejen s váhou, 
ale i s nádorovým onemocněním;
•význam dostatečného a kvalitního spánku a jeho 
vliv na naše duševní a fyzické zdraví;
•vhodné pohybové aktivity vzhledem k onemoc-
nění.

e-mail: info@petrhavlicek.cz
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6	R. HONZÁK
 IKEM,  REMEDIS, Psychiatrická nemocnice v Bohnicích, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

MEZILIDSKÉ VZTAHY A STRES – 
JAK TO ŘEŠIT?
Klíčová slova: stres, reakce, nácvik komunikace

Stres je odpovědí na ohrožení, bolest, frustra-
ci, neznámé situace a další podněty – stresory –, 
a jakmile se jednou rozběhne, je jeho průběh už 
250 milionů let automatický. Jeho smyslem je při-
pravit organizmus na boj nebo útěk (fight or flight) 
nebo na přežití za krajně nepříznivých podmínek 
(rezistence). Vzhledem k tomu, že byl vytvořen jako 
účinný prostředek pro záchranu života v biologic-
kém prostředí, není zde místo na šetření a jeho 
provoz je energeticky nesmírně náročný: na jedné 
straně některé systémy přetěžuje, na druhé straně 
je tlumí, což se velice bytostně dotýká imunity.

V konfliktech, které vznikají v mezilidských vzta-
zích, vesměs nejde o život, nicméně jednou aktivo-
vaná stresová reakce na takové drobnosti nehledí 
a probíhá se stejnou intenzitou, jako kdybychom 

stáli proti rozzuřenému medvědovi a jen vteřiny 
rozhodovaly o tom, kdo bude mít koho k večeři. 

Sub species aeternitatis je většina konfliktů zcela ma-
licherná. Lze jim předejít po analýze „trans akčních 
her“ a jejich nahrazení poctivou komunikací. Pro 
pracovní prostředí jsou vhodné Balintovské skupi-
ny, pro osobní vztahy různé poradny s nácvikem ko-
munikace. Rozvoji stresu je možné předejít pomocí 
psychofyziologických technik a postupů, stresovou 
odolnost lze v mezidobí trénovat a zvyšovat. Když 
už se stresu neubráníme, je tu na povzbuzení (ukra-
dené) Selyeho heslo: Co mě nezabije, to mě posílí. 
Z čehož plyne, že stres je dobré přežít.

e-mail: RadkinH@seznam.cz
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6	R. HUNEŠ
 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY
OBYČEJNÝCH PACIENTŮ

Klíčová slova: konec života, péče, příprava pracovníků

Kurativní medicína je v České republice na vyso-
ké úrovni srovnatelné se západním světem. Její 
dostupnost dokonce mnohdy poměry na Západě 
předčí. Umí transplantovat srdce, ledviny či vy-
měnit klouby, operovat lidský mozek, zachraňovat 
několikasetgramová novorozeňata. I jiné úžasnos-
ti. Přesto jednou všichni pacienti zemřou… 

Martin Heidegger kdysi trefně řekl: „Technika pře-
konala všechny vzdálenosti, nevytvořila však žád-

nou blízkost.“ Kam se ve vší té úspěšné medicíně 
vytratil člověk? Jsou na úmrtí pacientů lékaři a 
sestry připraveni a připravováni? Umí naše zdra-
votnictví nabídnout umírajícím pacientům něhu, 
laskavost, naději či hledání smyslu života na konci 
jejich dní? Z příspěvku se dozvíte, že to všechno 
jde.

e-mail: reditel@hospicpt.cz

PÉČE O PSYCHIKU ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH
Olga Dostálová

Cílem knihy je pomoci sestrám v komunikaci s onkologicky nemocným, pochopit 

ho a zároveň předcházet vlastnímu syndromu vyhoření. Povolání zdravotní sest-

ry je jedno z nejnáročnějších, co se týče komunikace s druhým člověkem. Sestra 

musí najít rovnováhu mezi kvalifi kovaným odstupem, empatií a šetrnou komunikací 

s pacientem. To platí obzvláště v případě nádorového onemocnění. Sestra musí pře-

devším respektovat lidskou důstojnost a svobodu rozhodování takto nemocného.

Vydala GRADA Publishing

168 stran, cena: 249 Kč / 10,46 €
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6	L. JANÁČKOVÁ
 Institut partnerských vztahů, Praha

VLIV KOGNITIVNÍCH SCHÉMAT
NA ZVLÁDÁNÍ ONKOLOGICKÉHO 
ONEMOCNĚNÍ
Klíčová slova: onkologické onemocnění, sebepojetí, 
schéma

Onkologické onemocnění představuje u každého 
nemocného nadlimitní životní zátěž. Na tom, jak 
nemoc zvládne, se podílí celá řada vnějších i vnitř-
ních faktorů. Přednáška se zabývá vlivem zasažení 
sebepojetí nemocného, hodnotovými a kognitiv-
ními schématy, která zásadně ovlivňují prožívání 
člověka s onkologickou diagnózou. Popisuje no-

vou, systematickou a konkrétní metodu psycho-
logické práce se závažně nemocnými pacienty 
v rámci jejich sebepoznání, možností i schopností, 
která následně pozitivně ovlivňuje nejen strate-
gie zvládání na straně pacienta, ale i jeho vztahy 
s okolím. 

e-mail: laurajanackova@seznam.cz
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6	A. MAKAROVÁ
 VFN v Praze

PODPŮRNÁ PALIATIVNÍ PÉČE PRO 
NEFROLOGICKÉ PACIENTY
A ROLE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍHO 
PRACOVNÍKA

Klíčová slova: paliativní péče, chronické selhávání 
ledvin, zdravotně-sociální pracovník, kazuistika

Počet komplikovaných, křehkých geriatrických 
pacientů s chronickým selháním ledvin stoupá. 
Očekávaná délka života těchto pacientů na dialý-
ze většinou nebývá dlouhá a volba nejvhodnější 
léčby je složitá. U řady nemocných je zahájení dia-
lýzy spojeno nejen se zhoršením funkčního stavu, 
ale i kvality života.

K roli zdravotně-sociálního pracovníka v paliativní 
a podpůrné péči o nefrologické pacienty nepatří 
jen podpora nemocného a jeho blízkých při roz-

hodování o postupech další péče s ohledem na pa-
cientova přání a možnosti. Jeho hlavním cílem je 
zlepšení nebo zachování kvality života pacientů 
zajištěním návazných zdravotně-sociálních slu-
žeb.

Příspěvek nás seznamuje s problematickými ob-
lastmi služeb z pohledu zdravotně-sociálního pra-
covníka a přináší příklad z praxe v podpůrné péči 
o paliativně nemocné formou kazuistiky.

e-mail: alena.makarova@vfn.cz
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6	V. MELICHERČÍKOVÁ
 Státní zdravotní ústav, Praha

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
A BEZPEČNÁ PÉČE Z HLEDISKA 
VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKCÍ
Klíčová slova: nemocnice, prostředí, dezinfekce, steri-
lizace, bezpečnost

Rychlý vývoj medicínských technologií, diagnos-
tických, vyšetřovatelských, operačních postupů 
a zdravotnických prostředků vyžaduje kromě 
standardizace ošetřovatelských postupů rovněž 
řešení mikrobiologických, epidemiologických 
a hygienických požadavků. Zdravotní péče posky-
tovaná podle standardních ošetřovatelských po-
stupů (dále jen „SOP“) musí respektovat i zásady, 
které vedou k zamezení vzniku, šíření a přenosu 
infekcí spojených se zdravotní péčí, a minimalizo-
vat další zdravotní rizika. 

Ve sdělení se zabýváme problematikou steriliza-
ce a dezinfekce. Provoz zařízení, kvalita a bez-
pečnost poskytované péče je úzce svázána se 
systémem sterilizace zdravotnických prostředků 
používaných opakovaně i jednorázově, provádění 
dezinfekce a mytí rukou, pokožky, čištění zdra-
votnických prostředků, ploch, velkoplošný úklid 
a dezinfekce. SOP se vypracovávají podle platných 
předpisů, norem a metodických opatření vyda-
ných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Respektovat 
je třeba též návody a doporučení výrobců a dovoz-
ců zdravotnických prostředků a biocidů. 

Správně sterilizovány mohou být ty zdravotnické 
prostředky, které jsou zbaveny mechanických ne-

čistot a organických i anorganických látek postu-
pem předsterilizační přípravy. Riziko infekce je vy-
soké u zdravotnických prostředků, které penetrují 
sterilní tkáně, tělní dutiny a vaskulární systém. 
Tyto zdravotnické prostředky je nutné, čistit, dez-
infikovat a sterilizovat.

Dodržování SOP je třeba kontrolovat (infection 
control in hospitality). Musí se zabránit přeno-
su infekcí pacientů a personálu z prostředí či ze 
zdravotnických prostředků a ochránit pracovní 
prostředí. Kontrola by se měla zaměřit na to, zda 
pracovníci umějí správně ředit dezinfekční rozto-
ky a aplikovat je s ohledem na materiálovou sná-
šenlivost dezinfikovaných materiálů.

Postupy dezinfekce a sterilizace zdravotnických 
prostředků je nutné zefektivňovat a upravovat 
podle novinek světového vývoje a výzkumu, tak 
aby docházelo ke zkvalitnění poskytované zdra-
votní péče. Zdravotnická zařízení musejí být bez-
pečným místem jak pro pacienty a personál, tak 
pro návštěvníky.

e-mail: vera.melichercikova@szu.cz
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6	K. NESMĚRÁK
 PF UK, Praha

PŘÍRODA VERSUS CHEMIE? PRO 
LEPŠÍ VZHLED, LEPŠÍ ŽIVOT

Klíčová slova: přírodní a syntetické přípravky, bezpeč-
nost použití

K tomu, aby lidé zlepšili svůj vzhled a fyzický i du-
ševní stav, využívají od pradávna různé prostřed-
ky. Zpočátku to byly jen látky, které se vyskytují 
v přírodě, později k nim přibyly látky syntetické. 
Jak je to ale s bezpečností používání těchto pří-
pravků? Na vybraných oblastech (pokožka, barvy 
na vlasy, parfémy, rtěnky) bude demonstrováno, 

zda jsou „lepší“ a „zdravější“ přírodní látky, nebo 
naopak výrobky obsahující syntetické látky. Bude 
diskutována otázka, zda můžeme mít z chemic-
kých výrobků prospěch dlouhodobě, nebo zda je 
lepší „návrat“ k přírodním prostředkům. Konečně 
příspěvek nabídne návod, jak se ve zdraví a kráse 
dožít vysokého věku.

e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz

KLINICKÁ ONKOLOGIE PRO SESTRY
2. PŘEPRACOVANÉ A DOPLNĚNÉ VYDÁNÍ
Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková a kolektiv

Druhé, doplněné a zcela přepracované vydání úspěšné publikace. Moderní učebnice klinické 
onkologie pro sestry ve svém novém vydání odráží prudký a bouřlivý vývoj léků a léčebných 
postupů, který ovlivňuje toto velmi významné odvětví medicíny. Klinická onkologie pro sestry 
je určena nejen sestrám-specialistkám, ale všem sestrám, které pečují o pacienty s nádorovým 
onemocněním v nemocničním, ambulantním či domácím prostředí. Vzhledem k tomu, že výskyt 
nádorových onemocnění neustále stoupá, je důležité, aby i studenti ošetřovatelství získali po-
znatky z této problematiky, proto je kniha určena rovněž jim a jejich pedagogům.

Vydala GRADA Publishing

450 stran, cena: 199 Kč / 8,36 €
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6	V. NUTILOVÁ, R. TEJKL
 Onkologická klinika VFN v Praze

ÚLOHA RADIOLOGICKÉHO
ASISTENTA PŘI KURATIVNÍ RADIO-
TERAPII KARCINOMU PROSTATY
Klíčová slova: ozařování, radiologický asistent, 
každo denní činnost

Karcinom prostaty je jedno z nejčastějších ná-
dorových onemocnění u mužů a zároveň druhá 
nejčastější indikace k ozařování na našem oddě-
lení. Častější je pouze karcinom prsu. Radiologic-
ký asistent je přítomen během celé radioterapie 
a zodpovídá za edukaci pacienta i za jeho správ-
né polohování ve fixačních pomůckách v průbě-
hu celého ozařování.

V přednášce vám přiblížíme každodenní činnosti 
radiologických asistentů na oddělení radioterapie 
VFN v Praze. Seznámíme vás s průběhem léčby pa-
cienta s karcinomem prostaty od jeho lokalizace 
na vstupním plánovacím vyšetření CT přes zakres-
lení kritických orgánů až po vlastní ozařování.

e-mail: Vendula.Nutilova@vfn.cz 
e-mail: Radek.Tejkl@vfn.cz
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6	E. ROUBÍČKOVÁ
 Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV, Praha

VLIV KOUŘENÍ NA VZNIK A LÉČBU 
ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ

Klíčová slova: kouření, léčba, komplikace

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že roč-
ně v důsledku expozice tabákovému kouři zemře 
až 600 000 lidí. Samotný vliv kouření na vznik ná-
dorového onemocnění je prokázán až u 25 % pa-
cientů s onkologickým onemocněním. Maligní vliv 
kouření je evidentní u většiny onkologických dia-
gnóz. Samotné kouření značně negativně ovlivňu-
je také léčbu nádorových nemocí: rány se pomaleji 
hojí a chemoterapie, biologická léčba i radiotera-
pie bývají méně efektivní. Pokud pacient přestane 

při stanovení diagnózy, nebo alespoň v průběhu 
léčby onkologického onemocnění kouřit, značně 
tím sníží riziko relapsu onemocnění a komplikací 
při léčbě. Zmírní se symptomatologie onemocnění 
a celkově se zlepší aspekty zdraví. Čím dříve pa-
cient přestane kouřit, tím větším problémům se 
vyhne. Úloha sestry je aktivně se na kouření ptát 
a nabízet léčbu závislosti na tabáku. Protože „kaž-
dá cigareta poškozuje“.

e-mail: eva.roubickova@fnkv.cz

PRAKTICKÝ PRŮVODCE STOMIKA
Kateřina Drlíková, Veronika Zachová, Milada Karlovská a kolektiv

Publikace Praktický průvodce stomika se zaměřuje na komplexní péči o stomii 
a život lidí s vývodem v průběhu jednotlivých stadií předoperační, perioperační, po-
operační a následné péče. Pozornost je věnována stomikům se střevním vývodem, 
ale i urostomikům a dalším. Autorky se péči o stomiky věnují mnoho let, jsou aktivní 
i v publikačních a prezentačních činnostech. Kniha se odborně-populární formou 
zaměřuje na konkrétní rady, postupy a tipy pro pacienty, tak aby se v jednotlivých 
časových obdobích před konstrukcí stomie a po ní orientovali nejen v péči o sebe 
sama, ale aby jejich návrat do běžného života byl co nejsnazší.

Vydala GRADA Publishing

196 stran, cena: 219 Kč / 9,20 €
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6	T. NAGYOVÁ, M. ŘEDINOVÁ
 České ILCO, z.s.

MÝTY O STOMIÍCH 
Klíčová slova: stomie, boření mýtů, vzdělávání sester 

Život se stomií nikomu nepřeji, ale musím říct, 
že mi zachránila život. Mé onemocnění přineslo 
i mnoho dobrého. Poznala jsem lidi, se kterými 
bych se nesetkala. Pomohlo mi vědomí, že se sto-
mií nejsem sama, že jsou tu lidé, kteří mi rozumějí 
a mají vždy pochopení, informace a dobrou radu. 
Skutečnost, že jsem byla vážně nemocná, mi po-
mohla změnit na spoustu věcí názor. Vím, že je 
dobře žít tady a teď. Všímám si maličkostí a raduji 
se z nich, pomáhám druhým. 

Za dobu, co pro stomiky pracuji a sama se stomií 
žiji, jsem shromáždila řadu mýtů, které jsou s tím-
to postižením spojené. Pokud o nich budete vědět, 
bude se vám se stomiky pracovat snáze.
1. Stomii má člověk po rakovině tlustého střeva (po-
lovina stomiků měla kolorektální karcinom, 20 % 
zánětlivé onemocnění střev, důvodů je mnoho).
2. Raději umřít než žít se stomií.
3. Stomie je už navždy (asi v 50 % případů jde o do-
časné stomie).
4. Stomické pomůcky způsobují problémy (jen ne-
vhodné nebo nesprávně používané pomůcky způ-
sobují potíže).
5. Stomické pomůcky je těžké získat (distributoři, 
předepisování).
6. Stomii mají jen staří lidé (stomii mají miminka, 
děti, dospívající i velmi mladí lidé, Tereza je toho 
důkazem).

7. S vývodem nemohu mezi lidi.
8. Musím tajit, že jsem stomik (to radí někteří lékaři 
i v současné době).
9. Pacient s vývodem musí držet přísnou dietu (ano, 
několik týdnů po operaci).
10. Nikdo mi nepomůže (pomáhají stomasestry, 
spolky stomiků, ale i Facebook a web pro stomiky).

Chceme, aby o stomii byli pacienti informováni jako 
o možném řešení zdravotního problému, ne jako 
o poslední možnosti, které je třeba se vyhnout. Sto-
mie nesmí vzbuzovat strach. Často je dobrým, ně-
kdy jediným řešením zdravotního problému. Chce-
me, aby sestry věděly o existenci spolku stomiků 
a dobrovolníků ILCO, kteří si s pacienty rádi promlu-
ví před operací i po ní, povzbudí je a uklidní. Když 
budou vědět o lidech, kteří život se stomií zvládli 
a jsou ochotní se o své zkušenosti a praktické rady 
podělit, předají potřebné informace pacientům.

Informační centrum pro stomiky a lidi s onemoc-
něním střev založila v roce 2011 Marie Ředinová. 
V roce 2015 se v něm setkala s Terezou Nagyovou. 
Ta po roce založila web Nejsemtabu.cz. Obě boří 
mýty o životě se stomií. Tereza oslovuje zejména 
mladší stomiky.

e-mail: predseda@ilco.cz
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6	Š. SLAVÍKOVÁ
 Amelie, z.s. 

NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ PO
ONKOLOGICKÉ NEMOCI 

Klíčová slova: onkologická nemoc, návrat do zaměstná-
ní, pomoc 

Závažná nemoc, jakou je onkologické onemocnění, 
rozhodně zasahuje nejen nemocného člověka, ale 
i jeho okolí, včetně pracovní činnosti. Každý nemoc-
ný i jeho okolí reaguje různě, zaměstnavatele nevy-
jímaje. Každý má zároveň jiné startovací podmínky 
(někde se narodil, má nějakou profesi, prodělal ur-
čitý druh onemocnění a nemoc ho zastihla v nějaké 
situaci). Nemoc zasáhne do každodenního života 
nejen v myšlenkách, ale i v běžném denním režimu. 
Onkologická léčba zanechává na nemocných řadu 
nežádoucích účinků (únavu, bolesti, brnění konče-
tin, poruchy spánku, potíže s pamětí, otoky, sníže-
nou imunitu, psychické potíže atd.), které jsou pro 
návrat do zaměstnání různě závažné. Po prodělané 
nemoci se většina lidí snaží snížit své životní tempo 
nebo svůj život radikálně změnit a upravit některé 
návyky. Návrat do pracovního procesu – ať již v po-
době zaměstnání, nebo podnikatelské činnosti – je 
jedním z hlavních otazníků. Při rozhodování o tom, 
jakému povolání se budeme věnovat, musíme zva-
žovat mnoho faktorů, a to vnitřních (naše zájmy, 
přání, vzdělání), ale i vnějších (situaci na trhu práce, 
dopravní dostupnost, rodinnou a finanční situaci).

 Sociální systém je v České republice relativně složitý, 
daná legislativa se v posledních letech často měnila 
a je nepřehledná. Sociální systém a trh práce sou-
časně nejsou vstřícné a neumějí pracovat s obavami 
z návratu onemocnění či s rozdíly mezi nemocnými, 
kteří se vracejí po prvoléčbě, a těmi, co jsou již po re-
cidivě. Nízká nezaměstnanost, která se ovšem netý-
ká OZP, způsobuje, že není vytvářen dostatečný tlak 
na změnu. A novelizace některých zákonů a aktuál-

ní krize v posudkovém lékařství způsobuje, že řada 
nemocných se po akutní léčbě ocitá ve velmi špatné 
situaci a jen těžko hledá řešení.

Nemocný v takové situaci potřebuje pomoc od zku-
šeného zdravotně-sociálního pracovníka, kterého 
ovšem na ambulancích komplexních onkologických 
center, kam většina pacientů dochází na pravidelné 
kontroly, nenajdeme. A bohužel ani většina lékařů 
není připravena reagovat na otázky týkající se návra-
tu do zaměstnání. Lékař v onkologické ambulanci má 
na pacienta pouze omezený prostor a není reálné, aby 
pomáhal hledat řešení. Naopak je potřeba vytvořit 
systém podpůrné poradenské péče, protože při vzrůs-
tajícím počtu onkologicky nemocných a díky moderní 
léčbě bude tato problematika stále aktuálnější. 

Amelie se dlouhodobě věnuje psychologickému 
a sociálnímu poradenství, a tedy i oblasti návratu 
do zaměstnání po onkologické nemoci. V letech 
2013–2015 realizovala na toto téma projekt z Evrop-
ského sociálního fondu a dál s touto skupinou po-
třebných pracuje. Zároveň v roce 2016 vydala bro-
žuru Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci, 
která byla distribuována do všech komplexních 
onkologických center a do řady pacientských orga-
nizací. Brožura má za úkol pomoci při rozhodování 
formou dostatku informací z nejrůznějších souvise-
jících oblastí (sociální problematika, pracovní právo, 
zdravotní aspekty atd.) a také pomocí praktických 
rad, návodů (životopis) a kontaktů (webové portály) 
zlepšit efektivitu a zvýšit pravděpodobnost úspěšné-
ho nalezení uspokojivé pracovní pozice a tím přispět 
k návratu do běžného života.

e-mail: sarka.slavikova79@seznam.cz
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6	D. ŠKOCHOVÁ1, 2, J. NĚMCOVÁ3,
 1VFN v Praze 
 2Univerzita Palackého v Olomouci
 3Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha

RIZIKO PORANĚNÍ PŘI
MANIPULACI S OSTRÝMI
PŘEDMĚTY VE ZDRAVOTNICTVÍ 
(PRAXE × ŠKOLA)

Klíčová slova: BOZP, zdravotnictví, ochranné pomůcky

Úvod
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblast, 
která je důležitá pro všechny osoby ve zdravotnic-
kých zařízeních. S bezpečnou péčí však úzce sou-
visí i bezpečnost zdravotnického personálu, která 
zůstává stále na okraji zájmu. Poskytovat kvalitní 
a bezpečnou péči předpokládá zavedení funkčního 
řízení. Cílem i výsledkem činnosti managementu 
zdravotnických zařízení i samotného personálu 
je zabránit zbytečným poraněním přijetím pří-
slušných opatření o ochraně zdraví pracovníků. 
V rámci bodných poranění je zdravotnický personál 
v České republice ohrožen nejčastěji infekcemi, jako 
je mononukleóza, cytomegalovirová infekce, syfilis, 
virová hepatitida a infekce virem HIV. Bezpečnost 
a ochrana zdraví zaměstnanců jsou prvořadé a úzce 
souvisejí i se zdravím pacientů, neboť výkon pra-
covníka je v souvislosti s okolnostmi bodného po-
ranění narušen. 

Metody a cíle průzkumu
Průzkum byl realizován mezi zdravotnickými pra-
covníky nelékařských profesí a studenty nelékař-
ských zdravotnických oborů od června do listopadu 
2016 pomocí nestandardizovaného dotazníku. Bylo 
rozdáno celkem 3 510 dotazníků (návratnost byla 
65,13 %). Předpokládali jsme, že nelékařští zdra-

votničtí pracovníci vykonávající profesi mají větší 
znalosti o zdravotních rizicích povolání než stu-
denti nelékařských zdravotnických oborů. Rovněž 
jsme předpokládali, že mají větší znalosti o rizicích 
profese i možnostech ochrany zdraví při práci než 
studenti a že znalosti nelékařských zdravotnických 
pracovníků o správném postupu v případě poraně-
ní o ostrý předmět jsou větší než u studentů. Jed-
ním z cílů bylo zjistit šíři teoretické výuky týkající 
se ochrany zdraví a minimalizace rizik při praktické 
výuce u studentů a to, jaké osobní ochranné pra-
covní prostředky a zdravotnické prostředky s bez-
pečnostními prvky jsou dostupné na testovaných 
pracovištích.

Výsledky
Zpracovaná data upozorňují na skutečnost, že 
manipulace s ostrými předměty ve zdravotnictví 
je všemi účastníky ankety jednoznačně považová-
na za rizikovou činnost a rozdíly v názorech mezi 
věkovými, vzdělanostními a oborovými skupina-
mi jsou minimální. Bezmála tři čtvrtiny účastníků 
ankety (74 %) považují za nejrizikovější činnost 
vracení ochranných krytů na jehly, více než polo-
vina respondentů (53 %) zase nepoužívání osobních 
ochranných pracovních prostředků. Přibližně stejně 
velká skupina účastníků průzkumu (54 %) pak jako 
nejrizikovější vnímá nevhodnou likvidaci ostrých 
zdravotnických nástrojů a dvě pětiny respondentů 
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považují za největší riziko nepoužívání zdravotnic-
kých prostředků s bezpečnostní funkcí. Předpoklá-
dáme, že výsledky průzkumu upozorní i na vyu-
žití nových poznatků, zdravotnických prostředků 
s bezpečnostní funkcí a zkušeností v chirurgické 

praxi, kde jsou poranění ostrým předmětem velmi 
silně zastoupena. 

e-mail: dagmar.skochova@vfn.cz

ATLAS ANATOMIE ČLOVĚKA II.
HLAVA A KRK, VNITŘNÍ ORGÁNY, NEUROANATOMIE

Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal

Poprvé od roku 1900 je zde originální domácí anatomický atlas. Dvojdílný komplet s téměř 
1300 ilustracemi a fotografi emi. Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci 
Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze tak navazují na bohatou tradici české anatomie.
Druhý díl se zabývá strukturami hlavy a krku, orgány hrudní, břišní a pánevní dutiny, centrálním 
nervovým systémem a smyslovými orgány. Anatomické struktury ilustruje více než 800 obrázků, 
z nichž čtvrtinu tvoří snímky ze zobrazovacích metod (RTG, CT, MRI).

Vydala GRADA Publishing

432 stran, cena: 999 Kč / 46,15 €
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6	P. TOMALOVÁ
 Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN v Praze

CENTRUM PROVÁZENÍ 
Klíčová slova: péče o rodinu, závažná diagnóza, pod-
pora

Centrum provázení (dále jen „CP“) podporuje ro-
diny s dětmi se vzácným onemocněním, závažnou 
diagnózou a rodiny s dětmi extrémně nedonoše-
nými. Rodinu provází ode dne sdělení diagnózy 
po předání do následných služeb, popřípadě po za-
jištění jakékoli další podpory. První chvíle po sdě-
lení diagnózy nemusí být rodina sama (pokud si to 
nepřeje) – pracovnice CP vytvářejí společně s lékaři 
v péči o dítě a jeho rodiče podpůrný tým. Provázení 

má vždy svá specifika a každá rodina a dětský pa-
cient potřebují podporu ušitou přesně jim na míru. 
Výhodou je dostatek času pracovnic CP – mohou 
s rodinou postupně plánovat a upřesňovat další 
postupy péče.

Příspěvek bude zaměřen na specifika provázení 
a oblast sdělování diagnóz. CP se jako první v re-
publice snaží o systémové změny, které by podpoři-
ly rodiny, jež potřebují péči.

e-mail: tomalova.petra@seznam.cz
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6	P. ŽÁKOVSKÁ
 Onkologická klinika VFN v Praze 

PSYCHOLOGICKÁ A ETICKÁ
PROBLEMATIKA ONKOLOGICKY 
NEMOCNÝCH
Klíčová slova: pacient, onkologie, nemoc, problém, ko-
munikace

Prezentace s tímto názvem by mohla trvat hodiny, 
poté by mohla následovat rozsáhlá diskuze, a přes-
to bychom ani společně nenašli univerzální návod 
na to, jak hovořit s pacientem tak, abychom jemu 
ani sobě neublížili, a přitom mu sdělili o jeho ne-
moci pravdu. Důvod marného snažení je prostý: 
žádný takový univerzální návod pro všechny ne-
existuje a existovat ani nemůže. Každý pacient je 
individuální a je nutné k němu přistupovat nejen 
jako k pacientovi s nemocí, ale i jako k osobě, pro 
kterou existuje i svět mimo nemocnici, ve kterém je 
s rodinou, věnuje se zálibám či chodí do své (mnoh-
dy milované) práce. 

Má prezentace vám představí, jak je při komunikaci 
s pacienty možné postupovat, jaké chyby se často 
dělají a jak lze započít rozhovor s jasným cílem 
a účelem. Dotkneme se i etické a právní stránky 
sdělování pravdy.

Je nutné uvést, že prezentace vznikala s přispě-
ním mnoha lékařů a za to jim tímto velmi děkuji. 
MUDr. Ondřej Kopecký, který je vedoucím lékařem 
multidisciplinárního konziliárního týmu paliativní 
a podpůrné péče ve VFN, mi poskytl velice důležité 
informace týkající se etické a právní stránky této 
problematiky.
 
Představím komunikační postup v lékařském pro-
středí dle PhDr. et. Mgr. Zuzany Čepelíkové, klinické 
psycholožky ve VFN. 

MUDr. Radkin Honzák, CSc., mi na příkladech z praxe 
(klinické i vlastní) ukázal, že pacient do komunikace 
vstupuje velice často s bezmocí, zatímco lékař/sestra 
s mocí, kterou je ovšem nutné využít správně a ku 
prospěchu věci. Též poukázal na to, že nemocný by 
pro nás (zdravotníky) měl být důležitý především 
proto, že je člověk, nikoli proto, že je pouze pacient.

e-mail: Petra.Zakovska@vfn.cz
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