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ÚVODNÍK – PALIATIVNÍ SEMINÁŘ

na  prahu nového roku 2019 vám přejeme 
všechno nejlepší, a  jak všichni dobře víme, 
hlavně zdraví. Dovolte nám vás touto cestou 
srdečně pozvat k  účasti na  11. paliativním 
semináři v rámci konference PragueONCO 
2019, která má letos 10. výročí a jejíž význam 
v  odborných kruzích, včetně mezinárod-
ních, stoupá. Letošní paliativní seminář se 
bude konat v  pátek 25. ledna od  9 hodin. 
Na  programu jsou tradičně tři bloky před-
nášek, počítáme i s prostorem pro diskuzi.

Nad tématy, která vám chceme nabídnout, 
se vždy pečlivě zamýšlíme, sledujeme nejen 
jejich aktuálnost a kvalitu, ale i využitelnost 
v klinické denní péči o onkologicky nemoc-
né. Nosným tématem bude v letošním roce 
rakovina plic a  průdušek, jejíž incidence je 
i přes pokroky v onkologii stále vysoká. Ne-
příznivým faktem, který nás trápí, je i pokro-
čilost stavů v  době diagnózy, kde již nelze 
nabídnout radikální operační řešení. Podá-
me přehled o možnostech současné léčby, 
řešení vedlejších účinků léčby, např. postiže-
ní jícnu, věnovat se budeme léčbě podpůr-
né se zaměřením na nutriční stav pacientů.

Další blok semináře věnujeme zásadní 
úloze paliativní péče, její kvalitě, širokým 
možnostem, potřebám včasného zařa-
zení, ambulantní paliativní péči a  palia-
tivní radioterapii. Aktuálně se podělíme 
o novinky v  reformě onkologické péče, tj. 
v  částečné delegaci péče o  onkologicky 
nemocné na kolegy, praktické lékaře. Za-
jímavé budou přednášky o indikacích izo-
lované hypertermické perfuze končetin, 
léčbě lymfedému. Tradičně se podíváme 
i do historie medicíny.

Milí přátelé, těšíme se na vás, myslíme si, 
že stálé vzdělávání a setkávání se nad vý-
zvami v naší profesi pomáhá mírnit skepsi 
a špatnou náladu, které podléhat nechce-
me.

MUDr. Alexandra Aschermannová
Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší 

MUDr. Jaroslava Barkmanová
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

VÁŽENÉ 
KOLEGYNĚ
A VÁŽENÍ 
KOLEGOVÉ,
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ÚVODNÍK – SESTERSKÁ SEKCE

obraz onkologických onemocnění se rok 
od roku mění. Tyto změny se nás, zdravot-
níků, bezprostředně dotýkají. Některých 
typů nádorů přes veškerou snahu, preven-
ci a osvětu přibývá, u mnohých se význam-
ně prodlužuje doba přežití pacientů, jindy 
vývoj zatím stagnuje. Jsme účastníky stále 
úspěšnějšího boje člověka s nádory. Probí-
há na poli vědy a výzkumu, medicínských 
technologií, systému prevence, školství, 
léčebné i ošetřovatelské péče. Je tu snaha 
zapojit i samotné pacienty, což je úkol, kte-
rý si vzaly za svůj sestry a ostatní nelékař-
ské profese.

Není pochyb, že jedna z  našich nejvý-
znamnějších vědeckých vzdělávacích akcí 
věnovaných onkologii – 10. pražské mezi-
oborové kolokvium PragueONCO 2019 – 
má stále o čem rokovat. Cesta k cíli vede 
prostřednictvím moderních technologií 
a sofistikovaných léčebných metod i smě-
rem mnohem subtilnějším, kdy je nutné 
stále přesněji definovat pojmy, jakými jsou 
komunikace s  pacientem i  rodinou, psy-
chická podpora, etika, otázky všeobecně 
lidské apod. To vše zajímá nás, nelékařské 
zdravotnické profese.
Pacient musí být vedle sestry a lékaře „tře-

tím do hry“. Ukázalo se, že jeho spolupráce 
má velmi efektivní podíl na výsledku léč-
by. Zapojme ho tedy. Zapojme ho svým 
srdcem, svou dobrou vůlí i  intuicí. Vše je 
správně. Je třeba však také vědět, kdo 
k nám přichází se svými bolestmi. Odkud 
přichází, s  kým přichází. Jaké má lidské 
vlastnosti. Těchto otázek je velice mnoho. 
Odpovědi na ně musí vycházet ze zkuše-
ností a z poznatků i jiných odborností. Od-
borně vzdělávací akce k tomu dávají ideál-
ní příležitost.

V sesterské sekci byl program určen vedle 
prezentací i k naslouchání a diskuzi. Poda-
řilo se, že zazněly přednášky ze současné 
praxe sester, ale například také z  historie 
farmakoterapie či klinické psychologie. 
Nejpodstatnější myšlenky jsou obsaženy 
v  tomto sborníku. Zájemci si v  něm mo-
hou pro připomenutí zalistovat nebo se 
podívat, čím na burzu odborných poznat-
ků přispěli jejich kolegyně a kolegové.

PhDr. Mgr. Dagmar Škochová, MBA
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

VÁŽENÉ 
KOLEGYNĚ 
A KOLEGOVÉ,
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ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK – PALIATIVNÍ SEMINÁŘ

Klíčová slova: lymfedém, angiosarkom, 
Stewartův-Trévesův syndrom

ÚVOD
Lymfologická ambulance Onkologické 
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se specia-
lizuje především na  ošetřování případů 
sekundárního lymfedému, zejména u ne-
mocných po  operacích karcinomu prsu, 
melanomu, prostaty a  gynekologických 
malignit. Lymfedém je charakterizován 
chronicky působícím nadbytkem pro-
teinů a  tkáňového moku v  intersticiu, 
dlouhodobě probíhající zánětlivou reakcí 
a  ukládáním depozit fibrotických tkání. 
Změny, které probíhají v  intersticiu, mo-
hou vést k  proliferaci buněk a  hyperpla-
zii míznic s  tvorbou lymfatických vezikul 
a fistulí. V konečném stadiu mohou tyto 
procesy výjimečně vyústit až v  nádorové 
bujení se vznikem lymfangiosarkomu – 
tzv. Stewartův-Trévesův syndrom.

V  této kazuistice chceme předvést mož-
nost terapeutického využití hyperter-
mické perfuze končetiny u  82leté poly-

morbidní pacientky, u které nepřicházela 
v úvahu radikální operace končetiny. 

POPIS PŘÍPADU
Nemocná, která je po  parciální operaci 
a  radioterapii pro karcinom prsu v  roce 
1996, se léčí s  lymfedémem pravé horní 
končetiny od roku 1998, v péči naší ambu-
lance je od  roku 2002. První příznaky se 
na končetině objevily v lednu 2017. Nález 
postupně progredoval plošně i  do  výšky, 
po  bioptickém odběru se rána nezaho-
jila a  došlo až k  exulceraci. V  definitiv-
ní histologii byl popsán angiosarkom. 
Po  vyloučení generalizace nádorového 
onemocnění jsme v  červnu přistoupili 
k hypertermické perfuzi končetiny s Alke-
ranem a Beromunem cestou mimotělní-
ho oběhu. 

ZÁVĚR
Celkový efekt terapie je velmi příznivý, do-
šlo k významné regresi nádorových změn. 

e-mail: barkmanova.jaroslava@vfn.cz

J. Barkmanová
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

SARKOM HORNÍ KONČETINY 
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Klíčová slova: komplexní onkologická 
péče, paliativní ambulance, podpůrná 
léčba, časná integrace paliativní péče

O tom, že paliativní péče by měla být ne-
dílnou součástí komplexní léčby pacientů 
s  pokročilým nádorovým onemocněním, 
není již snad možné pochybovat. Vyplývá 
to z dat z klinických studií, ale i  z vlastní 
každodenní zkušenosti a  je zřejmé, že 
i celosvětově se paliativní péči a její inte-
graci do  onkologické léčby věnuje velká 
pozornost. Je ale také evidentní, že při na-
růstajícím počtu onkologických pacien-
tů, a to i těch v pokročilých stadiích, není 
snadné učinit takovou péči dostupnou. 

Dlouhodobou snahou našeho pracoviš-
tě je přiblížit se světovým onkologickým 
centrům, kde je paliativní péče spolu 
s  vlastní léčbou onkologickou koordino-
vána tak, abychom dosáhli co nejlepší 

kontroly symptomů při maximální kva-
litě života a  s  důrazem na  přání a  prefe-
rence pacienta. V  rámci našeho centra 
se nám podařilo vybudovat ambulanci 
paliativní a podpůrné léčby, která se sna-
ží starat o  pacienty s  pokročilým, velmi 
symptomatickým onemocněním, často 
s již vyčerpanou onkologickou léčbou, tak 
abychom udrželi co nejlepší kvalitu živo-
ta, poskytli péči i  dalších nelékařských 
spe cializací v  rámci paliativního týmu 
(sociální pracovník, psycholog, nutriční 
terapeut) a  umožnili pacientům co nej-
kvalitnější život v domácím prostředí. 

Včasnou intervencí se snažíme předejít 
nutnosti hospitalizací k řešení symptomů 
a v neposlední řadě se snažíme poskyto-
vat účelnou podporu nejen pacientům 
samotným, ale i jejich blízkým. 

e-mail: jirsova@naplesi.cz

K. Jirsová
Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší

PALIATIVNÍ AMBULANCE – NEZBYTNÁ 
SOUČÁST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ 
PÉČE
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ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK – PALIATIVNÍ SEMINÁŘ

Klíčová slova: praktický lékař, onkolo-
gický pacient, onkolog, dispenzarizace, 
prevence, primární péče

ÚVOD
Časná diagnostika a následná péče o pa-
cienty s  onkologickým onemocněním je 
běžnou náplní práce praktických lékařů. 
Díky tomu, že praktičtí lékaři hrají vý-
znamnou roli v  národních preventivních 
programech (screening kolorektálního 
karcinomu, mamografický screening), 
je tato péče poskytována našim pacien-
tům i  organizovaně. Pacienti jsou o  této 
možnosti většinou dobře informová-
ni a  mnohdy za  lékařem sami s  žádostí 
o  screening přicházejí. V  popisu práce 
praktického lékaře je věnovat se všem ty-
pům onkoprevence: primární, sekundární 
i terciární. Reforma péče o onkologického 
pacienta přináší od roku 2019 řadu změn. 
V první řadě dojde k posílení kompetencí 
praktických lékařů. 

DISKUZE
Předností praktického lékaře je úzký kon-
takt s  pacientem a  znalost jeho rodiny. 
Z  rodinné anamnézy tak snadno vytipu-
je rizikového jedince, kterého může dále 
ovlivňovat a  směrovat. Praktičtí lékaři 
mají k dispozici doporučené postupy pro 
časný záchyt nádorových onemocnění. 
Velký prostor pro onkologickou prevenci 
v ordinaci praktického lékaře nám posky-

tují preventivní prohlídky, které jsou rea-
lizovány v  pravidelných intervalech, ale 
také možnost krátkých intervencí v rámci 
návštěv pacienta i za jiným účelem (odvy-
kání kouření). 

Do našich ordinací se však vrací i pacienti 
po  prodělaném onkologickém onemoc-
nění ve fázi probíhající onkologické léčby 
nebo po jejím ukončení. Obrací se na nás 
většinou s  problémem, který s  jejich zá-
kladní diagnózou zdánlivě nesouvisí, 
avšak musíme ji brát vždy v úvahu. Nová 
reforma péče o  onkologického pacienta 
má posílit úlohu praktického lékaře pře-
devším v oblasti terciární prevence, tedy 
prevence návratu onemocnění po úspěš-
né léčbě, ale zároveň i  časného záchytu 
dalších malignit.

ZÁVĚR
Praktičtí lékaři budou dispenzarizovat 
část onkologických pacientů a onkologo-
vé budou mít větší prostor na  léčbu no-
vých pacientů či pacientů v aktivní léčbě. 
Následující roky ukážou, zda od myšlenky 
dojde k realizaci a nakolik bude chystaná 
změna ve  skutečnosti přínosem. Nejdů-
ležitějším aspektem je kvalitní, dostupná 
a  racionální péče pro naše onkologické 
pacienty. 

e-mail: norbert.kral@seznam.cz

N. Král
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

ONKOLOGICKÝ PACIENT V ORDINACI 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
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Klíčová slova: malnutrice, nutriční in-
tervence, sarkopenie, nutriční screening, 
parenterální výživa

Nutriční péče je nedílnou součástí kom-
plexní protinádorové strategie. Malnutri-
ce se ztrátou svalové hmoty a bílkovin má 
už v iniciální fázi závažné důsledky (riziko 
selhání protinádorové léčby, nižší prav-
děpodobnost dosažení remise, zvýšený 
výskyt komplikací, nežádoucí účinky on-
kologické léčby, pokles výkonnosti, zvý-
šenou mortalitu. Při stresovém hladovění 
může být navíc malnutrice dlouho mas-
kována. Obecně je znám termín sarkope-

nická obezita, která je důkazem toho, že 
podvyživeného nemocného nemusíme 
poznat „na první pohled“ a že je zcela zá-
sadní adekvátní nutriční screening.

V rámci vystoupení na kolokviu bude pre-
zentována kazuistika pacienta s  genera-
lizovaným karcinomem tlustého střeva, 
u  kterého byla specifická protinádorová 
terapie včetně cílené léčby umožněna jen 
díky nutriční intervenci, a  to včetně do-
plňkové parenterální výživy. 

e-mail: viktor.manasek@nnj.agel.cz

V. Maňásek
Komplexní onkologické centrum Nemocnice Nový Jičín

VÝZNAM NUTRIČNÍ PÉČE V ONKOLOGII
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Klíčová slova: laxativa, historie farmacie, 
historie medicíny

Od nepaměti spojují lidé zdraví s kvalitou 
svého zažívání. Už nejstarší lékařské tex-
ty (Ebersův papyrus) uvažují o možnosti, 
že nemoc je následkem rozkladu potravy 
v  gastrointestinálním traktu. Hippokrato-
va definice humorální teorie pak nemoc 
považuje za  následek nerovnováhy těles-
ných šťáv, kterou je možné obnovit vněj-
ším zásahem. Hlavní metodou byla – vedle 
pouštění krve – purgace, tedy očišťování 
pomocí emetik (dávidel) a  laxativ (projí-
madel). Jedna z lékařských zásad té doby 
zněla: Qui bene purgat, bene curat! Tedy 
v překladu: Kdo dobře čistí, dobře léčí.

Zprvu byly k tomuto účelu používány lát-
ky rostlinného původu: senna, aloe, ricin, 
rebarbora, jalapa. S  rozvojem chemic-
kých znalostí k nim přibyly látky původu 
minerálního či syntetického. Oblíbené 
byly anorganické sloučeniny antimonu 
(antimonové poháry, tzv. věčné pilul-
ky), síran sodný (Sal mirabile Galuberi) 
aj. Z  oblasti organických sloučenin se 
uplatnily glycerin nebo fenolftalein, je-
hož projímavé vlastnosti byly odhaleny 
zvláštní náhodou. K úpravě pravidelného 
vylučování se ale využívala i řada mecha-
nických postupů, například masáž abdo-
minální oblasti. 

e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz

K. Nesměrák
Katedra analytické chemie PřF UK, Praha

LAXATIVA A PURGATIVA V PRŮBĚHU 
ČASU
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Klíčová slova: časná integrace, paliativ-
ní péče, studie

Model tzv. časné integrace paliativní péče 
prokázal u  pacientů s  pokročilým onko-
logickým onemocněním v  zahraničních 
kontrolovaných studiích příznivý vliv 
na kvalitu života, na racionální využití ná-
kladů v závěru života a v několika stu diích 
také na  celkové přežití. Studie PALINT 
(randomizovaná, kontrolovaná klinická 
studie srovnávající model integrované 
paliativní péče se standardní onkologic-
kou péčí u pacientů s pokročilými solidní-
mi nádory) měla za cíl ověřit, zda je tento 
model pro pacienty prospěšný i  v  pod-
mínkách komplexního onkologického 
centra v České republice. Pacientům byla 
účast ve studii nabízena jejich ošetřující-
mi onkology. 

V průběhu 2 let jsme předpokládali zařa-
zení 250 pacientů. Přes maximální úsilí se 
nám podařilo zařadit pouze 122 pacientů. 
Studie byla ošetřujícími lékaři nabídnuta 

méně než 30 % vhodných pacientů, účast 
odmítlo 29 % oslovených pacientů. V za-
řazeném souboru nebyl prokázán signi-
fikantní přínos časné paliativní interven-
ce na  kvalitu života (primární cíl studie) 
v průběhu protinádorové paliativní léčby. 
Časná integrace paliativní péče ale měla 
významný vliv na  trajektorii pacienta 
zdravotnickým systémem na konci života 
(čerpání péče, nákladná léčba v závěru ži-
vota, místo úmrtí). 

Výsledky studie otevírají nad modelem 
časné integrace paliativní péče řadu otá-
zek: Jaká je potřebná struktura a  inten-
zita paliativní intervence? Kým a kdy má 
být poskytována? Jak má být pacientům 
nabízena? Tyto otázky je třeba zodpově-
dět v rámci dalších klinických studií. 

Práce byla podpořena grantem AZV 15-
33590A. 

e-mail: pochop@seznam.cz

L. Pochop, O. Sláma, L. Světláková, O. Bílek, J. Šedo, R. Vyzula
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

DATA Z KLINICKÉ STUDIE PALINT – 
MOŽNOSTI A ÚSKALÍ ČASNÉ 
INTEGRACE PALIATIVNÍ PÉČE
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Klíčová slova: izolovaná perfuze, melfa-
lan, sarkom měkkých tkání, maligní me-
lanom, TNFα

ÚVOD
Izolovaná perfuze končetin s  použitím 
TNFα a  melfalanu je v  kombinaci s  ná-
slednou kompletní resekcí tumoru efek-
tivní metoda léčby u  nemocných s  pri-
márně chirurgicky neresekovatelným 
sarkomem měkkých tkání končetin a  je 
spojena se záchranou končetiny až v 70 % 
případů. Tato metoda je indikována též 
u  části nemocných s  maligním melano-
mem končetin s  četnými intranzitními 
metastázami, kteří současně nemají me-
tastázy vzdálené.

MATERIÁL A METODY
Na  II. chirurgické klinice kardiovasku-
lární chirurgie VFN v  Praze jsme zahájili 
program izolované perfuze v  roce 2009, 
následně od roku 2011 s možností použití 
TNFα. Z  celkového počtu 65 izolovaných 
perfuzí bylo 10 výkonů na  horní končeti-
ně, 55 bylo provedeno pro nález na dolní 
končetině. Ve  12 případech jsme použili 
TNFα spolu s melfalanem, v ostatních pří-
padech byla indikována izolovaná perfuze 

pouze v kombinaci s hypertermií a melfa-
lanem (v naprosté většině případů u pa-
cientů s maligním melanomem). Perope-
rační monitoring pomocí prekordiálního 
snímání radioaktivity Tc značeného albu-
minu používáme standardně u izolované 
perfuze s použitím TNFα a melfalanu. 

VÝSLEDKY
Z  hlediska peroperační bezpečnosti pa-
cientů ve smyslu monitorace úniku jsme 
doposud nemuseli přistoupit k  před-
časnému ukončení izolované perfuze. 
Standardní únik perfuzátu do  systémo-
vé cirkulace se obvykle pohybuje mezi 
1–2 %. Mezi časné chirurgické komplikace 
po výkonu patří erytém a otok končetiny, 
někdy déle přetrvávající hyperpigmen-
tace. V jednom případě si léčba vyžádala 
fasciotomii předního bércového prosto-
ru. U dvou pacientů došlo ke dřeňovému 
útlumu, který se podařilo bez následků 
zvládnout. 

ZÁVĚR
Hypertermická izolovaná perfuze s  pou-
žitím kombinace tasonerminu a melfala-
nu je významnou pomocí v léčbě lokálně 
neresekovatelných nebo obtížně reseko-

M. Špaček1, P. Mitáš1, M. Vočka2, L. Lacina3, G. Hodková1, J. Trnka4, I. Krajsová3,
L. Petruželka2, Z. Matějovský5, D. Zogala6, J. Lindner1
1II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze 
2Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
3Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
4Oddělení radiační ochrany Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze 
5Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha 
6Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

HYPERTERMICKÁ PERFUZE KONČETIN 
U NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ

Jan Švihovec, Jan Bultas, Pavel Anzenbacher, Jaroslav 
Chládek, Jan Příborský, Jiří Slíva, Martin Votava

Unik átní pUblik ace 
s rozsáhlou obrazovou dokumentací

Základní kniha v oboru, kterou sepsali přední domácí odborníci 
z několika lékařských fakult. Dělí se na obecnou a speciální část 
a uvádí základní informace prakticky o všech léčivých látkách, 
které jsou v současné době u nás používány. Monografie je 
určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak pro klinickou praxi 
postgraduálních odborníků širokého okruhu specializací. Kniha 
obsahuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci a více než 300 
přehledných tabulek.

S ohledem na odborné zaměření tohoto časopisu upozorňujeme 
zejména na kapitoly:
	 •	 Léčba	anemie,	leukopenie	a	trombocytopenie
	 •	 Protinádorová	terapie
	 •	 Látky	ovlivňující	imunitní	systém

kuPujte	na	www.grada.cz
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vatelných sarkomů měkkých tkání kon-
četin. Metoda umožňuje s  vysokou čet-
ností dosáhnout lokální kontroly nádoru 
a u většiny nemocných zabránit mutilující 
resekci nebo amputaci končetiny. Výho-
dou metody v neoadjuvantním režimu je 
možnost prakticky současné systémové 
chemoterapie bez nutnosti jejího časové-
ho odkladu. Izolovaná perfuze je bezpeč-
ná metoda léčby také u nemocných s lo-
kálně pokročilým maligním melanomem 

končetiny, u nichž dosahuje objektivních 
léčebných odpovědí a nízké lokální i sys-
témové toxicity. Kombinace tasonerminu 
s melfalanem zajišťuje lepší léčebnou od-
pověď než použití samotného melfalanu 
i v této indikaci. Hypertermická izolovaná 
perfuze by měla být prováděna ve specia-
lizovaných centrech s funkčním meziobo-
rovým týmem. 

e-mail: mirekspacek@seznam.cz

Jan Švihovec, Jan Bultas, Pavel Anzenbacher, Jaroslav 
Chládek, Jan Příborský, Jiří Slíva, Martin Votava

Unik átní pUblik ace 
s rozsáhlou obrazovou dokumentací

Základní kniha v oboru, kterou sepsali přední domácí odborníci 
z několika lékařských fakult. Dělí se na obecnou a speciální část 
a uvádí základní informace prakticky o všech léčivých látkách, 
které jsou v současné době u nás používány. Monografie je 
určena jak pro pregraduální vzdělávání, tak pro klinickou praxi 
postgraduálních odborníků širokého okruhu specializací. Kniha 
obsahuje rozsáhlou obrazovou dokumentaci a více než 300 
přehledných tabulek.

S ohledem na odborné zaměření tohoto časopisu upozorňujeme 
zejména na kapitoly:
	 •	 Léčba	anemie,	leukopenie	a	trombocytopenie
	 •	 Protinádorová	terapie
	 •	 Látky	ovlivňující	imunitní	systém

kuPujte	na	www.grada.cz
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Radioterapie je nedílnou součástí kom-
plexní onkologické léčby zhoubných ná-
dorových onemocnění. Progresivní rozvoj 
tohoto medicínského oboru a  jeho ne-
ustálé zdokonalování umožňuje přede-
vším díky moderním technikám nejen 
přesnější zaměření a následnou distribuci 
dávky záření do cílových oblastí určených 
k  léčbě, ale i větší šetření okolních tkání. 
Paliativní radioterapie patří standardně 

do  spektra modalit, které se uplatňují 
v komplexní onkologické péči. 

V České republice však narážíme na pro-
blém s její časnou indikací, a to zejména 
vlivem její omezené dostupnosti. Vybraná 
kazuistika poukazuje nejen na profit pa-
cienta z  indikace paliativní radioterapie, 
ale zároveň připomíná některé moderní 
vysoce specifické techniky, které lze vyu-
žít v léčbě nádorových onemocnění. 

e-mail: valchar@naplesi.cz

J. Valchář
Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší

MODERNÍ TECHNIKY RADIOTERAPIE
V PALIATIVNÍCH INDIKACÍCH
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Klíčová slova: jícen, karcinom plic, ezo-
fagitida, kandidóza, radioterapie, nežá-
doucí účinky, podpůrná léčba, ošetřova-
telství, stent

ÚVOD
Jícen je orgán s rizikem komplikací při on-
kologickém plicním postižení a  jeho léč-
bě. Kromě komprese nebo infiltrace jícnu 
malignitou jsou významnými problémy 
především ezofagitida (mukozitida jícnu) 
související s  chemoterapií a  radioterapií 
a  následně pak chronické, spíše méně 
časté, ale z  pohledu možných následků 
a  kvality života velmi významné kompli-
kace, které zahrnují fibrotizaci, stenózy, 
perforace a  píštěle jícnu. U  pacientů se 
však objevují také slizniční infekce my-
kotické (kandidóza, respektive moniliáza 
jícnu), možnost refluxní ezofagitidy a také 
sekundárního karcinomu.

METODY
Poškození jícnu prakticky bez ohledu 
na  etiologii se projevuje nejčastěji dis-
komfortem, až bolestí za sternem, podél 

páteře, při polykání (odynofagie), polyka-
cími obtížemi (dysfagie), případně celko-
vými projevy zánětu a  infekce. Ověření 
charakteru, rozsahu a  tíže komplikací 
v oblasti jícnu umožňují zobrazovací (CT, 
RTG polykacího aktu) a  endoskopické 
metodiky, které se s  výhodou využívají 
i k zajištění zavedení samoexpandibilních 
stentů v  případě řešení stenóz, píštělí 
a perforací. Endoskopii je nutno provádět 
obezřetně z důvodu rizik traumatu a per-
forace.

ZÁVĚR
V  péči o  pacienta podstupujícího léčbu 
pro plicní karcinom je nutné myslet také 
na rizika postižení jícnu. Jejich včasná dia-
gnostika, dietní a ošetřovatelská opatření 
(poloha, nutriční péče) a vhodné medika-
ce (analgetika opiodní, inhibitory protono-
vé pumpy, prokinetika itoprid nebo me-
toklopramid, antimykotika, antibiotika) či 
endoskopické intervence jsou zásadní. 

e-mail: vokurka@fnplzen.cz

S. Vokurka
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň

POSTIŽENÍ JÍCNU U PACIENTŮ 
LÉČENÝCH PRO PLICNÍ KARCINOMY
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Plicní rakovina je smrtelná do 5 let u 85–
90 % nově zjištěných případů. Plicní ná-
dory mají vysokou četnost mutací, a pro-
to patří k  nádorům s  dobrou odpovědí 
na  protinádorovou imunoterapii pomocí 
inhibitorů kontrolních bodů buňky (tzv. 
check-point inhibitory). Jsou jimi mono-
klonální protilátky proti receptoru PD-1 
(nivolumab, pembrolizumab) nebo proti 
ligandu PD-L1 (atezolizumab, durvalu-
mab), které již byly registrovány pro kli-
nické podávání u nádorů plic.

Přelomem ve 2. (a další) linii léčby pokroči-
lého nemalobuněčného plicního karcino-
mu je dříve nedosažený medián přežití nad 
12 měsíců a tento prospěch se týká zejmé-
na nemocných s vysokou expresí PD-L1. 

Přelomem v 1. linii léčby pokročilého ne-
malobuněčného plicního karcinomu 
u  nemocných s  vysokou expresí PD-L1 
(TPS > 50 %) je významně vyšší účinnost 

monoterapie pembrolizumabem opro-
ti standardní chemoterapii s  mediánem 
přežití nad 20 měsíců. U  nemocných 
s  nízkou nebo zcela negativní expresí 
PD-L1 je kombinace chemoterapie a imu-
noterapie významně lepší než chemote-
rapie samotná, s  mediány přežití v  růz-
ných hodnoceních 15,2–23,7 měsíce, což 
je dvojnásobek výsledků dosahovaných 
chemoterapií samotnou. 

Přelomem u  inoperabilního nemalobu-
něčného plicního karcinomu léčeného 
radikální chemoradioterapií je významné 
prodloužení dvou- a  tříletého přežití, což 
znamená po 20 letech léčebné stagnace 
dvojnásobně vyšší pravděpodobnost po-
tenciálního vyléčení.

Přelomem u malobuněčného karcinomu 
extenzivního stadia je významné prodlou-
žení přežití a dosažení významně vyššího 
počtu dlouhodobých remisí přidáním 
atezolizumabu ke standardní chemotera-
pii karboplatina plus etopozid. 

e-mail: milada.zemanova@vfn.cz

M. Zemanová
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

NOVINKY V SYSTÉMOVÉ LÉČBĚ 
KARCINOMU PLIC
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Pacientská organizace Mamma HELP 
vznikla v roce 1999 a již 20 let se snaží napl-
ňovat oba hlavní cíle, s nimiž byla založena:
 
1. zlepšit kvalitu života žen s  rakovinou 

prsu;
2. zvýšit informovanost veřejnosti o mož-

nostech prevence a léčby tohoto onko-
logického onemocnění.

Od  počátku jsme volili jiný model po-
moci dalším pacientkám, než bylo v  té 
době obvyklé. V  roce 2000 jsme otevřeli 
první centrum Mamma HELP, kam mohl 
od pondělí do pátku přijít každý, kdo po-
třeboval psychickou podporu a poraden-
ství, bez ohledu na členství ve spolku. Tuto 
službu poskytují vyléčené pacientky v roli 
terapeutek v režimu face to face i v sou-
časnosti. Postupně vznikla další centra, 
nyní jich funguje 8 a  pracuje v  nich 45 
žen. Návštěvnost center v  posledních 
třech letech neklesla pod 6 000 kontaktů 
a intervencí za rok. Budování a provoz sítě 

center je i dnes prioritním projektem or-
ganizace Mamma HELP. 

Druhý cíl naplňujeme systematicky 
od  roku 2003 několika způsoby. Patří 
k nim provoz AVON linky za zdravá prsa, 
kde kromě 12 operátorek v  dvousměn-
ném provozu slouží i  lékaři a  psycholog, 
cílené přednášky a  workshopy pro zdra-
vou ženskou populaci, osvětové akce – 
například Dny zdraví – s  řadou partnerů 
(školy, pojišťovny, firmy, úřady aj.). Máme 
k  dispozici 43 certifikovaných edukáto-
rek, které v  letech 2008–2018 uspořádaly 
1284 přednášek a slyšelo je 43 331 lidí. 

Pacientská organizace Mamma HELP 
v průběhu 20 let realizovala řadu úspěšných 
motivačních projektů a  kampaní – patří 
k  nim například Nezůstávej sama, Umíme 
žít naplno, Holky, už mi zase chutná, Říct to 
dětem, pro veřejnost to pak byly například 
Využijte svého práva na preventivní prohlíd-
ky či Udělej uzel a nezapomeň na prevenci. 
Nejnovějším projektem je Mamma BEER, 
speciální pivo pro ženy s rakovinou prsu. 

e-mail: mammahelp@mammahelp.cz

J. Drexlerová
Mamma HELP, z. s., Praha

MAMMA HELP – 20 LET PODPORY ŽEN 
S RAKOVINOU PRSU
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Poslední desetiletí nám ukazuje, že člo-
věk není solitér, ale ekosystém s význam-
nou autonomní biosoučástí – střevním 
mikrobiomem (o kožním nemluvě). Tento 
mikrobiom je de facto jedním ze samo-
statných orgánů podílejících se na  řídi-
cích procesech. 

Současné hypotézy poukazují na  etiopa-
togenetický význam střevní dysbiózy, 
následného zánětu a  fenoménu leaking 
gut s důsledky poruch v různých řízených 
systémech a  orgánech. Úvahy o  protira-
kovinném léčebném účinku artificiálně 
vyvolaného akutního zánětu se objevují 
už ve  starém Egyptě, střídavé úspěchy 

slavil na  konci 19. století Coleyův toxin, 
směs Streptococcus pyogenes a Serratia 
marcescens. 

Metabolický potenciál střevního mikro-
biomu je považován za  jeden ze zdrojů 
patogenů a  logicky jeho optimální úpra-
va za  jeden z  možných terapeutických 
prostředků. Zatím o  jeho působení víc 
nevíme, než víme, nicméně seznámení se 
s  touto možnou budoucí terapeutickou 
cestou je žádoucí. 

Naše sdělení nabízí přehled fyziologické-
ho stavu střevního mikrobiomu i hypoté-
zy o  možných nežádoucích i  léčebných 
vlivech. 

e-mail: RadkinH@seznam.cz

R. Honzák
IKEM, Praha, Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha, Remedis

STŘEVNÍ MIKROBIOM VE ZDRAVÍ
A NEMOCI V ONKOLOGII
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Přednáška se zabývá možnostmi, jak vy-
vážit a  harmonizovat svůj osobní a  pra-
covní život. Je prokázáno, že zdravotnický 
personál pracující s  onkologickými pa-
cienty je více ohrožen partnerskými pro-
blémy, rozvody a  rozchody než obecně 
ostatní pracovníci ve zdravotnictví.

Co je příčinou? Můžeme své problémy 
v  práci nechat zamčené v  našich ordi-
nacích a  neumožnit jim, aby negativně 
ovlivňovaly náš partnerský život? A  na-
opak může kvalitní partnerský vztah 
ovlivnit pozitivně naši pracovní výkonnost 
a pohodu v náročném zaměstnání?

e-mail: laura.janackova@vfn.cz

L. Janáčková
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha

WORK-LIFE BALANCE

NezbytNá příručka 
každého maNažera rizik 

ve zdravotNictví 

Kniha reflektuje zvyšující se požadavky na kvalitu 
poskytovaných zdravotních služeb. Jedná se 

o první publikaci svého druhu na území České 
republiky, která nabízí velmi názorné metodické 

návody k identifikaci rizik při poskytování 
zdravotních služeb, k prevenci nežádoucích 
událostí a k jejich rozpoznání, klasifikaci, 

sledování a hlášení v rámci jednotného systému.

www.grada.cz
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Klíčová slova: infusional related re -
action, monoklonální protilátky, tyrosin-
kinázové blokátory, imunologická léčba 
(anti-PD-1, anti-PD-L1), kortikoterapie, 
antihistaminika

Biologická léčba hraje v  současné době 
v  rámci komplexní léčby nádorových 
onemocnění velmi významnou roli. Ně-
které biologické preparáty aktuálně 
působí s  chemoterapií aditivně či sy-
nergicky, u  některých diagnóz však cy-
tostatickou léčbu terapie biologická vy-
tlačila úplně. 
Jednu skupinu reprezentují monoklo-
nální protilátky (anti-HER terapie, anti-
-VEGF/VEGFR terapie, anti-EGFR terapie, 
anti-CD20 terapie), které jsou aplikovány 
parenterálně. Nejčastějšími nežádoucí-
mi účinky u  antiangiogenní léčby jsou 
hypertenze, proteinurie, změny funkce 
štítné žlázy, únava, kožní vyrážky, změ-
ny barvy hlasu, vzácněji pro jejich prot-
rombogenní potenciál trombóza, plicní 
embolizace či krvácivé komplikace. Při 
léčbě anti-EGFR protilátkami jsou časté 
hypomagnesemie, paronychie a  nehto-
vá toxicita, akneiformní vyrážka a  pruri-
tus. Anti-HER terapie může způsobovat 
kardiální insuficienci s  poklesem ejekč-
ní frakce, hypertenzi či riziko akutního 
infarktu. U  všech těchto preparátů je 
většinou velmi nízké riziko alergické re-
akce – infusional related reaction a ana-

fylaktoidní reakce. Jedná se však o život 
ohrožující události, které se projevují 
bronchospasmem, tachykardií, rychle 
nastupující dušností, těžkou kožní urti-
karií, při další progresi jde o akutní život 
ohrožující stav s  rizikem asfyxie, kardiál-
ního selhání, plicního otoku, apoplexie, 
bezvědomí, až úmrtí.

Těmto projevům lze částečně předchá-
zet preventivní premedikací kortikoidy, 
antihistaminiky, COX inhibitory, H1-an-
tagonisty, při vzniku infusional related 
reaction či anafylaktoidní reakce je však 
nutné jednat akutně – rychle podat vy-
soké dávky kortikoidů, antihistaminik, 
většinou je nutné lůžko s  monitorací ži-
votních funkcí. 

Nově aplikovanými parenterálními pre-
paráty jsou imunologické preparáty – 
anti-PD-1 a  anti-PD-L1 terapie. Rizikem 
těchto preparátů je indukce autoimunit-
ních reakcí, proto jsou kontraindikovány 
(až na  definované výjimky) u  pacientů 
s  autoimunitními chorobami. Během 
aplikace této léčby se mohou objevit 
vzácně opět alergické reakce – infusional 
related reaction a anafylaktoidní reakce. 
Mnohem častěji jsou detekovány imunit-
ní kolitida s  různě intenzivními průjmy, 
atrofická dermatitida, stomatitida, ty-
roiditida s  hypofunkcí štítné žlázy, imu-
nitní pneumonitida, nefritida, keratitida, 

Z. Linke
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

PODÁNÍ BIOLOGICKÉ LÉČBY
Z POHLEDU ONKOLOGA

Unikátní 
pohled na skUpiny 

antibiotik
Kniha popisuje jednotlivé skupiny antibiotik 

a v rámci každé skupiny i všechny důležité zástupce. 
Čtenář získá přehled o mechanismu účinku, spektru 

působení, principech rezistence, farmakokinetice 
a rizicích spojených s léčbou. Kromě oficiálních 

údajů jsou připojeny i komentáře a praktická 
doporučení, jak antibiotika nejvhodněji podávat. 

Kniha je užitečnou příručkou pro všechny, kdo se 
o problematiku antibiotické léčby hlouběji zajímají –

pro klinické lékaře i laboratorní pracovníky, ale 
i studenty lékařství nebo farmacie.

Mimořádná 

publikace

www.grada.cz
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pankreatitida, hepatitida, raritně hypo-
fyzitida. Léky volby jsou zde kortikoidy 
společně s dalšími preparáty dle postiže-
ného orgánu (infliximab u těžké kolitidy, 
suplementace hormony u tyroiditidy, en-
zymy u pankreatitidy, mukolytika a bron-
chodilatancia u pneumonitidy). 

Inhibitory tyrosinkinázových domén 
jsou široká rodina perorálních prepará-
tů, které blokují tyrosinkinázové domény 
různých receptorů a  na  typu receptoru 

závisí i  typy nežádoucích účinků – kožní 
vyrážky, paronychie, mukozitida, průjmy, 
dyspnoe, hypertenze, kardiální příčiny, 
hand-foot syndromy, tyreopatie, iontové 
dysbalance, retence tekutin s  periferní-
mi otoky. Někdy jsou u inhibitorů tyrosin-
kinázových domén detekovány i  změny 
v  krevním obraze – anémie, leukopenie, 
neutropenie, trombocytopenie.

Zdenek.Linke@fnmotol.cz
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údajů jsou připojeny i komentáře a praktická 
doporučení, jak antibiotika nejvhodněji podávat. 

Kniha je užitečnou příručkou pro všechny, kdo se 
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Klíčová slova: bezdomovectví, onkolo-
gické onemocnění, zdraví, nemoc, ná-
sledná zdravotnická a  sociální zařízení, 
hospicová péče

Bezdomovectví představuje chronickou 
sociální i  zdravotní krizi. Pokud se lidem 
bez domova nedaří z nejrůznějších důvo-
dů přijatelně řešit jejich sociální situaci, 
budou mít vždy značně ztížený přístup 
ke zdravotní péči. 

Bezdomovci jsou v  důsledku svého způ-
sobu života ohroženi různými zdravotní-
mi obtížemi. Jedná se zejména o choroby 
infekční, kožní, civilizační a  v  neposlední 
řadě i choroby nádorového bujení. Jejich 
rezignovaný, mnohdy až laxní přístup 
k  vlastní osobě a  k  vlastnímu zdravotní-

mu stavu je zásadní bariérou při zajištění 
a  vyhledávání následných zdravotně so-
ciálních zařízení. Jedná se často o osoby, 
které zdravotnickou pomoc samy aktivně 
nevyhledávají, které nemají svého prak-
tického lékaře a  nejsou klienty pobyto-
vých ani ambulantních zařízení.

Způsob života lidí bez domova nese vel-
ká rizika v oblasti zdraví. Míra nemocnosti 
a  úmrtnosti je ve  srovnání s  běžnou po-
pulací daleko vyšší. Nejčastější a největší 
problémovou oblastí v  péči o  osoby bez 
přístřeší ve  zdravotnických zařízeních 
jsou případy, kdy jejich zdravotní stav vy-
žaduje následnou lékařskou, ošetřovatel-
skou, popřípadě hospicovou péči. 

e-mail: alena.makarova@vfn.cz

A. Makarová
Zdravotně sociální oddělení VFN, Praha

BEZDOMOVECTVÍ V KONTEXTU 
ONKOLOGICKÉHO PACIENTA
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Ačkoli bývá nádorové bujení považová-
no za nemoc moderní doby, za následek 
„chemicky znečištěného“ životního pro-
středí, jedná se o onemocnění, které lid-
stvo provází od  počátků jeho existence. 
Neméně tak dlouho se lidé pokouší na-
lézt účinný způsob jeho léčby. 

V nejstarších dobách byly používány ma-
gické praktiky (zaříkávání), chirurgické 
zákroky (kauterizace, excize) či leptání so-
lemi kovů. Poté, co Hippokrates definoval 
humorální teorii, byla k  léčení používána 
také projímadla a  klyzmata, protože ná-
dory byly považovány za následek poško-
zení rovnováhy životních šťáv. 

Ve  středověku byl sortiment léčiv rozší-
řen o  přípravky na  bázi mastí. Poté, co 

Paracelsus zavedl iatrochemii, byly k  lé-
čení nádorů používány zejména slouče-
niny arzenu (slavné Solutio arsenicalis 
Fowleri). 

Vývoj moderních cytostatik se odvozuje 
od použití dusíkatého yperitu v roce 1942 
k  léčbě lymfomů, na  jehož základě byla 
vyvinuta celá řada alkylačních činidel po-
tlačujících nádorové bujení. V  průběhu 
druhé poloviny 20. století pak byla díky 
rozvoji farmaceutické chemie objevena 
řada účinných cytostatik (alkaloidy, ana-
logy pyrimidinu, prokarbazinu, protiná-
dorová antibiotika, taxany). 

V  současnosti se kromě vývoje nových 
látek rozvíjí i způsoby účinné a cílené ap-
likace léčiv (monoklonální protilátky, lipo-
zomy). 

e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz

K. Nesměrák
Katedra analytické chemie PřF UK, Praha

HISTORIE CYTOSTATIK
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Biologická, též cílená léčba je poměr-
ně novým typem protinádorové terapie. 
Důvodem vývoje nového typu léčby byla 
přednostně snaha o  lék, který by pů-
sobil především na  buňku nádorovou, 
a  zmírnil tak dopad protinádorové léčby 
na  zdravé tkáně. Klasická chemoterapie 
cílí na  všechny buňky jako celek, neroz-
lišuje buňku „zdravou“ a  „nemocnou“. 
Vzhledem k  jinému mechanizmu účinku 
cílené terapie lze proto dosáhnout vyšší 
efektivity protinádorové léčby za  součas-
ného menšího poškození okolních tkání. 
Cílená terapie se podává jak samostatně, 
tak v kombinaci s klasickou chemoterapií, 
čímž můžeme docílit vyšší účinnosti léčby. 

Biologická léčba je momentálně k dispo-
zici pro nemalé množství nádorových one-
mocnění v  počátečních i  pokročilejších 
stadiích. Podávání cílené terapie se vzhle-
dem ke  specifickému přístupu k  pacien-
tům, ale i vzhledem k finanční náročnosti 
soustřeďuje do  komplexních onkologic-
kých center. 

Podávání biologické léčby s  sebou však 
také přináší určitá rizika. Ve  své přednáš-
ce bych se ráda zaměřila na  to, co může 
sestra očekávat při podávání terapie. Ráda 
bych uvedla rizika, která s sebou biologic-
ká léčba přináší, jak reakcím předcházet 
a  jak na  ně být připravena, pokud již na-
stanou. 

e-mail: michaela.popelkova@fnmotol.cz

M. Popelková
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE 
PŘI PODÁVÁNÍ BIOLOGICKÉ LÉČBY
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Evropská onkologická společnost sester 
vznikla již v roce 1984 a dala si za cíl podpo-
rovat, rozvíjet a vzdělávat onkologické ses-
try napříč celou Evropou. Evropská onko-
logická společnost sester se snaží propojit 
evropské státy a dosáhnout srovnatelné 
kvality onkologické péče a zároveň srovna-
telných podmínek pro onkologické sestry. 
V rámci projektu Recognising European 
Cancer Nursing probíhá v současné době 
rozsáhlá studie s hlavním cílem zvýšit 
uznání přínosu a nutnosti specializace on-
kologického ošetřovatelství napříč Evro-
pou se zaměřením na odborné ošetřova-
telské dovednosti v onkologii, vzdělávání 
sester, jejich podmínky pro práci či kom-
petence, ale také strategické vedení, vý-
zkum či prosazování politik a společných 
zájmů. Evropská onkologická společnost 
sester také letos aktualizovala tzv. Can cer 
Nursing Education Framework, který slou-
ží jako základní koncept učebních osnov 
pro vzdělávání onkologických sester. 

Evropská onkologická společnost sester 
je unikátní i v dostupnosti – členem je au-

tomaticky každá sestra, která je členkou 
národní onkologické organizace, u nás 
tedy Onkologické sekce České asociace 
sester. 

Jedna z aktivit Evropské onkologické spo-
lečnosti sester je i pracovní skupina Young 
Cancer Nurses. Young Cancer Nurses 
(„mladé onkologické sestry“) se snaží o vy-
tvoření celoevropské sítě mladých sester 
do 35 let. Každá země, která se do projek-
tu zapojí, vysílá jednoho zástupce, který 
je komunikační spojkou s Young Cancer 
Nurses, respektive s Evropskou onkologic-
kou společností sester. Tento zástupce pak 
vytváří domácí síť mladých onkologických 
sester ve spolupráci s národní onkologic-
kou společností sester. 

Naše zapojení je velmi čerstvé, s Young 
Cancer Nurses spolupracuji od listopadu 
2018. V rámci své přednášky vás seznámím 
se vznikající komunitou českých mladých 
onkologických sester a představím mož-
nosti, které Evropská onkologická společ-
nost sester nabízí. Jedná se o možnosti, 
které vás mohou posunout dál jak v pro-
fesním, tak i osobním životě. 

e-mail: michaela.popelkova@fnmotol.cz

M. Popelková
Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

YOUNG CANCER NURSES ANEB 
DOHLÉDNĚME I ZA HRANICE NAŠÍ 
ZEMĚ
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Asi třetina stomiků a stomiček jsou mla-
dí a aktivní lidé. Někteří založili nebo ve-
dou spolky stomiků ve svých regionech. 
Patří k  nim např. pan Bronislav Tučný 
(předseda ILCO Novojičínska) a paní Ště-
pánka Kovaříková (založila v  38 letech 
spolek 100MICI UL). 

Bronislav žije se stomií od  7 let a  svou 
stomii „neřeší“ – pracuje na plný úvazek, 
má dvě děti, hýří neuvěřitelným množ-
stvím nápadů, které dokáže realizovat. 
Se svým synem například přijel z Hranic 
na Moravě do Prahy, aby se vyfotografo-
vali na  lavičce Českého ILCO na  Václav-
ském náměstí. Navrhl a vyrobil hru „Sto-
miku, nedej se“, kterou ve velikém kufru 
vozí na různé akce stomiků. Na první po-
hled se hra podobá hře „Člověče, nezlob 
se“, ale PODSTATNÝ rozdíl je v tom, že si 
figury do domečku POMÁHAJÍ. Vymyslel 
a spravuje soutěž Básnické střevo. 

Bronislav Tučný přišel koncem roku 2017 
s  nápadem, jak zviditelnit spolky sto-
miků a  naplnit heslo 9. světového dne 
stomiků „Hovoříme otevřeně, měníme 
životy“. Připravil trasu přejezdu naší re-
publiky na  kole. V  osmi městech deba-
tovali s místními občany o tom, co vše je 
možné zvládnout a  překonat navzdory 
závažnému onemocnění, které proděla-
li. Důležité je chtít. Celou trasu od startu 
do cíle jelo 14 stomiků, z  toho dvě ženy, 
ve  věku od  34 do  73 let. Na  jednotlivé 

etapy se přidávali další, do  cíle dorazilo 
30 cyklistů. Akci podpořili také stomici 
z Maďarska. 

Štěpánka Kovaříková vydatně pomáhala 
při přípravě akce. Její organizační talent 
a  schopnost vyřešit vše nepředvídané 
ocenili všichni zúčastnění. Celých 10 dní 
doprovázela peloton. Vydatnou pomocí 
byl i její přítel, řidič záchranné služby, kte-
rý jel s druhým doprovodným vozidlem. 

Již rok a půl organizuje České ILCO, z.s., 
setkávání mladých stomiků. První setká-
ní bylo věnováno psychice stomických 
pacientů, na  druhém jsme diskutovali 
se zkušenou stomasestrou. Třetí setkání 
bylo věnováno stravě. 

Jen minimum mladých stomiků má 
zájem se organizovat ve  spolcích sto-
miků, informace hledají na  Facebooku 
a  na  internetu. Někteří dočasně spolu-
pracují s Českým ILCO. Jen výjimečně za-
loží nebo vedou spolky stomiků, kde se 
starají zejména o  lidi, kteří by mohli být 
jejich rodiče nebo prarodiče. Bronislav 
Tučný, Štěpánka Kovaříková, ale i Jarmila 
Turková z Českých Budějovic jsou těmito 
výjimkami. 

Podívejte se na  webové stránky a  Face-
book Českého ILCO (www.ilco.cz), na fo-
tografie a videa, abyste se o akci dozvě-
děli více. 

e-mail: predseda@ilco.cz

M. Ředinová, I. Hájková
České ILCO, z.s.

MLADÍ A AKTIVNÍ STOMICI 



facebook.com/Florencecasopis
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ÚVOD 
Přednáška seznamuje s  faktem, jak je 
v dnešní době důležitá komunikace, umě-
ní naslouchat druhým a  schopnost vcítit 
se do  potřeb ostatních, což je nanejvýš 
důležité zejména v ošetřovatelství. Kvalita 
komunikace zdravotníků s  pacientem se 
dostává do  popředí při uspokojování po-
třeb nejen biologických, ale i duchovních 
a  psychosociálních. Komunikaci užíváme 
a  potřebujeme mnohem víc, než si mys-
líme. V přednášce se zaměřím především 
na  komunikaci, která probíhá při péči 
o pacienta. 

CÍLE 
Cílem přednášky je upozornit na  důleži-
tost vhodné komunikace nejen ve  vzta-
hu sestra–pacient, ale i  na  komunikaci 
na  pracovišti, kde dochází k  výměně po-
citů a informací, jež vedou k vzájemnému 
porozumění. Chtěla bych připomenout, 
že výrazové prostředky, jako je řeč, písmo 
a  vystupování, tvoří jen část komunika-
ce, další část je na  straně příjemce (po-
slech, četba, pozorování…), tedy možnosti 
a způsoby „chtěné“ komunikace. Neméně 
podstatnou částí je však komunikace „ne-

chtěná“, kterou vytváříme svými postoji, 
chováním, řečí těla a tónem hlasu. 

V ošetřovatelské rovině je důležitá empa-
tie, při níž je v pozadí dobrá vůle a ochota 
druhému citově porozumět. Význam na-
slouchání, autentičnosti a empatie prosa-
zoval již Carl Ransom Rogers. 

V  rámci přednášky přiblížím empatický 
vztah jako základ dobrého vzájemného 
porozumění, při kterém je empatická od-
pověď ve většině případů pomocí pacien-
tovi. Sestra, která je osobnostně zralá (mo-
rálně, emocionálně i  sociálně), pacientovi 
rozumí, nechová se apaticky ani nepříjem-
ně. Pacienta nepeskuje a nesoudí, ale sna-
ží se ho plně respektovat. 

ZÁVĚR 
Svou komunikaci můžeme zlepšit posto-
ji a  chováním, které následně ovlivňují 
i naše výsledky. Při výkonu zdravotnického 
povolání je nezbytné budovat si pozitivní 
vztah nejen s pacienty, ale i s kolegy. V mi-
nulosti nebyly komunikační dovednosti 
pokládány za důležité, ale v současnosti se 
stávají absolutně nezbytným předpokla-
dem úspěchu. Proto naslouchejme názo-
rům druhých a hlavně buďme sami sebou. 

e-mail: skochova.dagmar@vfn.cz

Dagmar Škochová1, Jitka Němcová2

1Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci
2Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha

EMPATIE V OŠETŘOVATELSTVÍ 
A VHODNÁ KOMUNIKACE 
S ONKOLOGICKY NEMOCNÝM
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V  České republice je několika tisícům ro-
dičů dětí ročně sdělena zpráva / diagnos-
tický závěr lékařů o  těžkém onemocnění 
nebo zdravotním postižení jejich dítěte. 
Této problematice, tj. sdělování tzv. Bad 
Breaking News, je v posledních letech vě-
nována větší pozornost, a  to v  některých 
případech již v rámci pregraduální přípra-
vy lékařů. Přesto platí, že teprve v praxi se 
lékař může naučit sdělovat Bad Breaking 
News způsobem, kterým splní informační 
povinnost vůči nemocnému dítěti – repre-
zentovanému zákonnými zástupci, nej-
častěji rodiči – a zároveň v rámci nesmírně 
psychicky zatěžující situace přivede rodiče 

k  poznání nové skutečnosti a  položí zá-
klady pro společné hledání dalších cest 
k podpoře nemocného dítěte.

Centrum provázení je součástí multidis-
ciplinárních týmů při sdělování diagnóz 
a po jejím sdělení spolupracuje s rodinou 
dětského pacienta v  následné péči. Den 
sdělení diagnózy mění vše od základů. Zá-
leží na  několika aspektech, které mohou 
ovlivnit následnou péči o dítě. Přednáška 
se zaměřuje na to, jak rodiče vnímali sdě-
lení diagnózy od lékaře, a přináší informa-
ce z výzkumného šetření nazvaného Ana-
lýza situace sdělování nepříznivé zdravotní 
diagnózy rodičům dětí se vzácným one-
mocněním (zdravotním postižením). 

e-mail: tomalova.petra@seznam.cz

P. Tomalová
Centrum provázení Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN, Praha

SDĚLENÍ DIAGNÓZY Z POHLEDU 
PEČUJÍCÍCH OSOB
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ÚVOD 
Akutní promyelocytární leukemie je 
onemocnění, u kterého bývá hlavní pří-
činou úmrtí pacientů fatální krvácení. 
Z  tohoto důvodu je rychlost stanovení 
diagnózy velmi důležitá. Jako první se 
s pacientem setkává lékař, který by měl 
na základě klinických příznaků a symp-
tomů svědčících o  závažném hemato-
logickém onemocnění indikovat odběr 
na stanovení krevního obrazu a základ-
ního vyšetření koagulace. Dalším důleži-
tým krokem je práce zdravotního labo-
ranta v hematologické laboratoři. Podle 
výsledků krevního obrazu většinou in-
dikuje provedení manuálního diferen-
ciálu. Po  zhotovení rozpočtu krevních 
buněk a  hlavně pečlivém zhodnocení 
jejich morfologie může laborant vyslovit 
podezření, že se jedná o akutní promye-
locytární leukemii. Dalším vodítkem 
k diagnóze akutní promyelocytární leu-
kemie je vyšetření koagulace. Poté musí 
laborant neprodleně kontaktovat ošet-
řujícího lékaře a informovat jej o labora-
torních nálezech. Právě laboratorní ná-
lezy, které jsou základem ke  stanovení 
správné diagnózy, budou prezentovány 
na třech příkladech. 

CÍL
Zhodnotit laboratorní nálezy tří pacientů 
z  hlediska naměřených hodnot krevního 
obrazu, morfologie buněk v nátěru perifer-
ní krve a koagulačního vyšetření.

METODY
Nesrážlivá (K3EDTA) periferní krev byla 
změřena na  hematologickém analyzátoru 
Sysmex XN3000. Nátěry periferní krve byly 
připraveny na nátěrovém a barvícím analyzá-
toru Sysmex SP1000 a analyzovány na mik-
roskopu Olympus BX 43. Fotodokumentace 
byla pořízena kamerou INFINITY 1 Lumenera. 
Na koagulometru BCS XP byly z plné nesráž-
livé krve (0,129 mol/l citrát sodný) koagulační 
metodou stanoveny Quickův test INR, aPTT, 
TT a fibrinogen, Antitrombin III byl stanoven 
chromogenně a D-dimery imunochemicky.

ZÁVĚR
Uvedení pacienti byli diagnostikováni do 24 
hodin od příjmu krevního vzorku do labo-
ratoře. Rychlá diagnostika je u tohoto one-
mocnění zásadní a je potřeba velmi dobré 
spolupráce a komunikace mezi ošetřujícím 
lékařem a  laboratorními pracovníky. Proto 
je také velmi důležitá dostatečná erudice 
zdravotníků, kteří by se s tímto onemocně-
ním mohli někdy setkat.

e-mail: Veronika.Vasova@vfn.cz

V. Vášová, K. Korecká
Centrální hematologické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 
VFN, Praha

AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE – 
TYPICKÝ LABORATORNÍ NÁLEZ
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Podpůrná léčba je nedílnou součástí péče 
o onkologické pacienty a je vedena s cílem 
předcházet a  řešit obtíže a  komplikace 
způsobené onkologickým onemocněním 
a léčbou. Usiluje o minimalizaci komplika-
cí a udržení kvality života. Provází pacienta 
od  začátku nemoci do  smrti, individuali-
zovaně v rámci aktivní onkologické léčby, 
paliativní, symptomatické i  hospicové, 
respektive preterminální léčby. Podle ak-
tuálních potřeb pacienta řeší problémy 
medicínské, ošetřovatelské, psychoso-
ciální, fyzioterapeutické, edukační, reha-
bilitační i spirituální. Vyžaduje multioboro-
vou a multipersonální spolupráci.

Význam role podpůrné léčby v  onkologii 
se odrazil i v ustanovení samostatné sek-
ce v  rámci České onkologické společnos-
ti, jak z  podnětu profesora Jiřího Vorlíčka 
následně plně schválil výbor společnosti 
24. října 2017. Sekce podpůrné léčby pod-
poruje integrativní pojetí řešených proble-
matik a spolupracuje také s Onkologickou 
sekcí České asociace sester.

Podpůrná léčba a  ošetřovatelství před-
stavují vzájemně se doplňující celek. Za-
jištění aktivní, včasné, respektive nejlepší 
možné podpůrné péče přináší pacien-
tům při srovnatelné základní léčbě vý-
razný prospěch v  podobě šance na  del-
ší přežití při lepší kvalitě života. Kromě 
mnoha jednotlivých léčiv s  prokazatel-
ným podpůrným efektem (například 
analgetik, růstových faktorů, antieme-
tik, transfuzí atd.) existuje také celá řada 
ošetřovatelských intervencí a  postupů, 
které jsou nenahraditelné a při pečlivém 
a  individuálním uplatnění mohou pro 
celkové prospívání pacienta udělat mno-
honásobně více než sebelepší nejmo-
dernější medikace. Naopak, neprofesio-
nální nebo povrchní ošetřovatelská péče 
a podpůrná léčba mohou zcela znehod-
notit i jinak velmi nadějný protokol onko-
logické léčby. 

Vzájemná spolupráce na  poli podpůr-
né léčby a  ošetřovatelské péče přinášela 
doposud nesporný prospěch pacientům 
a věřím, že tomu tak bude i nadále. 

e-mail: vokurka@fnplzen.cz

S. Vokurka
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň

VÝZNAM PODPŮRNÉ LÉČBY
V ONKOLOGII
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Onkologické diagnózy představují celo-
světově velkou zátěž zdravotních systémů. 
S uvedením biosimilars na český trh došlo 
k poklesu cen biologik. 

Objev a zavedení G-CSF do klinické praxe 
v hematologii a onkologii byly významným 
terapeutickým přínosem pro onkologické 
pacienty. U  vrozené cyklické neutropenie 
znamenalo zavedení G-CSF v  roce 1986 

výrazné zlepšení léčby neutropenie, a tím 
i  zlepšení kvality života pacientů s  touto 
diagnózou. Zajímavé je srovnání výhod 
a nevýhod při podávání biologika × biosi-
milars u konkrétního pacienta s cyklickou 
neutropenií. 

Díky nižší ceně je možné případně navýšit 
počet osob léčených biosimilars a zároveň 
snížit výdaje z veřejných prostředků. 

e-mail: jitka.wintnerova@fnmotol.cz

J. Wintnerová
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

ROLE SESTRY PŘI APLIKACI 
BIOSIMILARS
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Léčitelství a šarlatánství – opravdu máme 
mezi těmito výrazy vidět rozdíl? Máme 
jednoho vnímat skutečně tak, že chce 
těžce nemocnému pacientovi pomoci, ač 
používá neověřené postupy, a  druhého 
tak, že úmyslně pacienta „balamutí“ mož-
ností zázračné léčby, kterou „běžná“ me-
dicína nemůže nabídnout? Vyřeší právní 
problematiku alternativní medicíny nově 
připravovaný zákon? Zakáže stát podobná 
zařízení, jako je centrum AKTIP? To jsou 
otázky, které trápí nejednoho odborníka 
v oboru onkologie. 

V  přednášce se budeme věnovat nejen 
zmíněným otázkám, ale také tomu, co 
nám říká etický kodex lékařů o povinnosti 
chránit pacienta. Rovněž narazíme na so-
ciální problematiku alternativní léčby pro 
pacienty – tato léčba je velice často ex-
trémně nákladná a  pacienti, kteří doufa-
jí ve  vyléčení, také velice často vyplácejí 
za tuto alternativní léčbu vysoké částky. 

V  závěru přednášky zmíníme několik ka-
zuistik pacientů, kteří zvolili alternativní 
léčbu místo té „klasické“, konec jejich ži-
vota byl proto naplněn nejen zklamáním... 

e-mail: petra.zakovska@vfn.cz

P. Žákovská
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

RIZIKA ALTERNATIVNÍ LÉČBY PRO 
KVALITU ŽIVOTA PACIENTA
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Radioterapie je nedílnou součástí onkolo-
gické léčby. Léčebné dávky záření bývají 
vysoké a  kůže je prvním orgánem, který 
je vystaven jeho účinkům. Dnešní přístro-
je používané k radioterapii jsou na vysoké 
technické úrovni, přesto je kůže jako hra-
niční orgán účinkem radioterapie více či 
méně zasažena a  při absenci vhodných 
preventivních a  režimových opatření vel-
mi trpí. V  prezentaci jsou shrnuty naše 
zkušenosti s  prevencí a  léčbou časných 
i pozdních postradiačních reakcí. 

Prevence je priorita, která by neměla být 
opomenuta u  žádného pacienta. Přes 
pečlivě dodržovaná preventivní opatře-
ní však může dojít při vysokých terapeu-
tických dávkách záření k  rozvoji těžších 
forem vedlejších reakcí ve  smyslu vlhké 
deskvamace. Zde je nutná maximální 
obezřetnost, protože při poškození kož-

ního krytu se otevírá cesta infekční kom-
plikaci, která v  nejhorším případě končí 
celkovým septickým stavem s  nutností 
celkové terapie antibiotiky. To má bohužel 
často za následek přerušení současně pro-
bíhající chemoterapie, biologické léčby či 
kombinace obojího. Přitom stačí relativně 
snadná opatření, jako je použití vhodných 
materiálů a postupů, aby mohla být onko-
logická léčba bez problémů dokončena.

Postupy a materiály uvedené v prezentaci 
jsou dlouhodobě používány u nás i ve svě-
tě, většina z nich prošla klinickými studiemi, 
které potvrdily jejich vynikající preventivní 
a léčebný efekt. Současně používané siliko-
nové materiály jsou proměřeny a schváleny 
pro použití v průběhu radioterapie. 

Pevně doufáme, že pro posluchače bude 
zkušenost odborníků z oboru dermatolo-
gie inspirací. 

e-mail: mfriczem@seznam.cz

M. Žemličková, N. Polincová
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

PREVENCE A LÉČBA POSTRADIAČNÍCH 
KOŽNÍCH REAKCÍ V ORDINACI 
DERMATOLOGA
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