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ÚVODNÍK – SESTERSKÁ SEKCE

zdá se mi, jako by to bylo včera, kdy jsem 
vás na  této stránce oslovila před rokem 
v  souvislosti s  odborným programem 
sekce nelékařských zdravotnických pra-
covníků v rámci PragueONCO 2019. Nyní 
mám stejný úkol – poreferovat o dalším, 
již 11. ročníku pražského mezioborové ko-
lokvia PragueONCO 2020, jedné z našich 
nejvýznamnějších vědeckých vzděláva-
cích akcí věnovaných onkologii. 

Motto kolokvia opět vyjadřuje myšlenku, 
o  kterou v  onkologii jde především: Lékaři 
a sestry společně proti zhoubným nádorům. 

Nepodceňovala bych čas. Uplynulý rok 
v  naší moderní onkologii, v  léčbě i  péči 
přinesl hodně změn. Nové pomůcky, 
vybavení a  technologické zázemí nám 
usnadňují práci, zpřesňuje se diagnos-
tika nádorů, ale s  tím vším také rostou 
nároky na  vzdělání. Zvyšuje se komfort 
pacientů, na druhé straně se setkáváme 
s  typy nádorů, které jsme do  této doby 
neznali, mění se věkové složení pacientů, 
pečujeme i o mladé lidi v míře dosud ne-
poznané. Podstatné ale je, že rostou šan-
ce nemocných buď na úplné uzdravení, 
či prodloužení a zkvalitnění života.

Je patrné, že rok od  roku mají nelékař-
ské zdravotnické profese na  svých pra-

covištích stále větší prestiž, a  to i  před 
veřejností. Věřím, že zkušenosti, které 
budou prezentovat na konferenci jejich 
zástupci, opět zaujmou i lékaře, psycho-
logy, zástupce managementů zdravot-
nických zařízení, školské a  jiné pracov-
níky. 

Věřím, že také letos odejdou zástupci 
nelékařských profesí z  konference opět 
se zdviženým štítem. To, že jsou odborní-
ky na svém místě, dnes už skoro nikoho 
nepřekvapí. Již během minulých roční-
ků ukázali, že kromě vlastní konkrétní 
zkušenosti, dokážou své poznatky také 
zobecnit a použít je v širším kontextu pro 
spolupráci v týmu.

Program sekce nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků bude obohacen také 
o  prezentace firem, které mají onkolo-
gickým pacientům co nabídnout, ať už 
jde o nové výrobky na trhu, nebo o nové 
poznání stávajících výrobků. Domnívám 
se, že například z  firemní přednášky 
o  působení Wobenzymu v  rámci systé-
mové enzymoterapie se posluchači mo-
hou dozvědět více, než je mezi zdravotní-
ky všeobecně známo. 

Nejpodstatnější myšlenky, které zazní 
na  11. pražském mezioborovém kolo-

VÁŽENÉ 
KOLEGYNĚ 
A KOLEGOVÉ,
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ÚVODNÍK – SESTERSKÁ SEKCE

kviu PragueONCO 2020, najdete ve  for-
mě abstrakt v  tomto sborníku. Ti, kteří 
se letošní akce zúčastní, si je na  těchto 
stránkách mohou připomenout a ostatní 
pak jejich prostřednictvím získat přehled 

o tématech, která jsou dnes v oboru nej-
více diskutována.

PhDr. Mgr. Dagmar Škochová, MBA
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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Klíčová slova: tabák, závislost, karci-
nom prsu, léčba, kazuistika

Kouření je příčinou onkologických one-
mocnění nejméně z 25 %. Pokud pacient 
přestane kouřit, může to u něj významně 
ovlivnit dobu přežití i  účinnost jak che-
moterapie, tak radioterapie či pooperační 
hojení. 

Kazuistika se týká 61leté pacientky E. V., 
která byla u nás opakovaně léčena v prů-
běhu deseti let pro závislost na  tabáku. 
Při třetím pokusu přestat kouřit u ní byla 
stanovena diagnóza karcinom prsu. In-
tenzivní intervence a  motivace k  léčbě 
závislosti na tabáku byla zahájena a byla 

jí doporučena farmakoterapie Varenikli-
nem. Léčbu přerušovala v době chemote-
rapie z  důvodu nevolností a  celkové sla-
bosti. Navzdory abstinenčním příznakům 
a  celkové psychické a  fyzické nepohodě 
v  důsledku chemoterapie přestala kou-
řit po 2 měsících užívání Vareniklinu. Pa-
cientka E.V. v  našem centru absolvovala 
12 kontrolních návštěv a  léčba trvala cel-
kem 8 měsíců. 

Přes nelehkou životní situaci, kdy pečo-
vala o matku umírající na rakovinu a ná-
sledně sama onemocněla, se jí podařilo 
přestat kouřit. 

E-mail: Vladislava.Felbrova@vfn.cz

V. FELBROVÁ1, S. KULOVANÁ2, K. ZVOLSKÁ3

1)  III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, Centrum pro závislé
 na tabáku, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2) III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, Centrum pro závislé
 na tabáku Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
3) III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, Centrum pro závislé
 na tabáku Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

INTENZIVNÍ LÉČBA ZÁVISLOSTI 
NA TABÁKU U PACIENTKY 
S DIAGNÓZOU KARCINOM PRSU 
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Na  věčnou otázku, kdo jsme, odkud při-
cházíme a kam jdeme, odpovídají dílčím 
způsobem všechny vědy o  člověku, kaž-
dá trochu z  jiného pohledu a nastává už 
snad čas, aby své poznatky dokázaly spo-
jit do  uceleného názoru. Posledním vel-
kým objevem je mikrobiom, což je úžas-
né a  ještě úžasnější je poznání toho, jak 
ovlivňuje naše jednání.

Některé zásadní poznatky fyziologie, 
psychologie a  sociální psychologie nám 
především ukázaly, že představa člověka 
jako pána tvorstva je nesmysl a že máme 
mnoho společného se svými příbuzný-
mi v  živočišné říši. Pavlovův podmíněný 
reflex a  Skinerovo „pověrčivé chování“ 
máme zcela společné, stejně jako po-
třebu Bowlbyho připoutávací vazby, jak 

prokázal na opičkách Harlow a na dětech 
Langmajer s  Matějčkem. Skupinovou 
morálku máme stejnou jako krysy a patr-
ně i další sociální druhy, které se přemno-
ží, což se někdy podaří i šimpanzům.

Nevím, nakolik specificky lidský je by-
stander effect, stádní přizpůsobení pro-
kázané Milgramovým experimentem nás 
sbližuje i s mnohem primitivnějšími tvory, 
než jsou primáti, stejně jako sociální role 
a  její síla. Otázku paměti můžeme u zví-
řat sledovat jen na základě jejich chování, 
zda trpí stejnou poruchou jako my – že se 
do  ní dají uložit neexistující „vzpomínky“ 
– zatím neumíme zodpovědět. To, že si 
teprve za půl sekundy uvědomíme, proč 
jsme šlápli na  brzdu, poněkud zpochyb-
ňuje ideály svobodné vůle.

E-mail: radkin.honzak@lf1.cuni.cz

R. HONZÁK
IKEM Praha

CO NÁM ŘEKLO O ČLOVĚKU 
10 NEJVĚTŠÍCH EXPERIMENTŮ 
20. STOLETÍ 
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Co je a co není eutanazie, asistovaná sebe-
vražda, dystanazie, odstoupení od  (mar-
né) léčby? Je bolest důvodem k legalizaci 
eutanazie? Kdo a proč volá po eutanazii? 
Argumenty „pro“ a  „proti“. Je eutanazie 
budoucností našeho zdravotnictví? Co 
s  psychikou lékaře udělá vykonaná eu-

tanazie? Mýty o  umírání versus realita. 
Skutečné příběhy versus úvahy zdravých 
zpoza stolu při kávě. Nejen o těchto otáz-
kách bude hovořit na základě svých zna-
lostí a zkušeností autor, který se ve svém 
profesním životě setkal s  několika tisíci 
umírajícími.

E-mail: reditel@hospicpt.cz

R. HUNEŠ
ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, prezident Asociace poskytova-
telů hospicové paliativní péče v ČR

CHCETE ZABÍT BABIČKU? TAK SI JI 
SAMI UŠKRŤTE
(EUTANAZIE A NĚKOLIK SOUVISLOSTÍ)



ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK – SESTERSKÁ SEKCE

9

PragueONCO Abstract book  •  Leden 2020
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ÚVOD 
Antiseptika se výrazně uplatňují při zne-
škodnění mikroorganizmů na  kůži, sliz-
nicích a  v  tkáních organizmů lidí i  zvířat 
a napomáhají k jejich odstraňování. Anti-
septika ovšem nesmí být pro tkáně toxic-
ká. Používají se v ranné chirurgii k léčeb-
ným postupům. Při ošetřování pokožky je 
třeba dodržovat aseptický postup práce, 
který je založen na  ochraně před vnik-
nutím mikroorganizmů do  organizmu. 
Jedná se o látky, které usmrcují, nebo in-
hibují růst mikroorganizmů. Vyrábějí se 
ve  formě roztoků, krémů, mastí, zásypů. 
Používají se preventivně či léčebně. 

CÍL 
K  léčbě ran a  chronických ran se kromě 
celkové léčby, výživy a  lokálního ošetření 
pacienta používají přípravky na  bázi pe-
roxosloučenin, singletového kyslíku, jodu, 
octenidinu, aktivního uhlí, stříbra, kvar-
terních amoniových sloučenin, oplachy 

a obklady ran roztoky vyrobenými ve spe-
ciálních přístrojích elektrodialýzou, dále 
se používá peroxid vodíku a jiná antisepti-
ka. Důležitou roli také hrají různá přírodní 
antiseptika. 

METODIKA 
V  laboratorních podmínkách jsme měli 
možnost stanovit mikrobicidní účinnost 
přípravků založených na extraktu propo-
lisu, speciálně upraveného a vyčištěného 
a zbaveného od všech alergizujících kom-
ponent. V pokusech in vitro a in vivo jsme 
stanovili baktericidní, fungicidní a  viru-
cidní účinnost propolisu rozpuštěného 
v  různých druzích a  koncentracích alko-
holu. Byla potvrzena vyhovující mikro-
bicidní účinnost přípravku. O  výsledcích 
pokusů referujeme v příspěvku. 

ZÁVĚR 
Po  klinickém testoáaní by se přípravky 
s  propolisem mohly uplatnit v  ošetřova-
telské péči jako antiseptika. 

E-mail: vera.melichercikova@szu.cz

V. MELICHERČÍKOVÁ
Státní zdravotní ústav, Praha

PROPOLIS – PŘÍRODNÍ ANTISEPTIKUM 
A JEHO VYUŽITÍ
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Krev jako součást živých organismů byla 
lidstvu známa od nepaměti. Význam krve 
pro život, respektive funkci a  zdraví or-
ganismu, byl samozřejmě jen tušený (to 
potvrzují i rozličné náboženské představy 
týkající se krve jako obětiny). První teorie 
o  vztahu krve a  zdraví formulovali staro-
věcí Řekové (Filolaos, Galén) v humorální 
teorii, vysvětlující vznik nemoci nerov-
nováhou čtyř základních tělesných šťáv 
(bílá žluč, černá žluč, krev, sliz). Léčebný-
mi zásahy, které měly uvést tělesné šťávy 
do rovnováhy, byly vedle medikamentóz-
ní léčby pouštění žilou, používání pija-
vek (hirudoterapie) či sázení baněk. Krev 

byla ale od pradávna i ceněným léčivem. 
Ve  starověkém Egyptě se používala krev 
z  mnoha zvířat (ptáků, savců i  ryb). Pro-
slulým středověkým léčivem byla San-
guis hirci, sušená krev kozla, krmeného 
po deset dní směsí vybraných bylin. Vep-
řová krev byla surovinou pro Aqua anti-
phthisica, přípravek používaný v  léčbě 
tuberkulózy. Využívána byla i  krev lidská 
(za nejcennější se pokládala krev z  ruso-
vlasého chlapce) používaná pro přípravu 
náplastí k  léčení zlomenin (Ceratum ad 
crepatos) nebo jako surovina k  destilaci 
Spiritus sanguinis humani. 

E-mail: nesmerak@natur.cuni.cz 

K. NESMĚRÁK
Katedra analytické chemie PřF UK, Praha

LÉČENÍ KRVE (A KRVÍ) V MINULOSTI
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V rámci zajišťování kvality se v procesech 
radioterapie provádí verifikace aplikované 
dávky pacientovi, tzv. in-vivo dozimetrie. 
K  měření jsou nejčastěji využívány polo-
vodičové detektory, které umožňují přímé 
odečty hodnot dávky během ozařová-
ní. Měření probíhá v  dopadajícím svazku 
na  povrchu těla (kůže, maska) pacienta 
v referenčním bodě (typicky centrální pa-
prsek). S postupem času dochází k rozvoji 
moderních technik (IMRT, VMAT), jejichž 

poměrné zastoupení na  úkor konvenč-
ních 3DCRT plánů neustále roste. Použití 
tradiční polovodičové dozimetrie (z princi-
pu funkce) není u těchto plánů možné a je 
třeba ji nahradit jinými postupy. Z dostup-
ných možností byla na  KRO MOÚ vybrá-
na a zprovozněna EPID transmisní in-vivo 
dozimetrie firmy Sun Nuclear. V rámci úst-
ního sdělení bude referováno o principech 
funkce EPID dozimetrie, dojde ke srovnání 
s klasickou polovodičovou dozimetrií a bu-
dou prezentovány první klinické výsledky. 

E-mail: katerina.polachova@mou.cz

K. POLÁCHOVÁ, T. PROCHÁZKA
Masarykův onkologický ústav, Brno

TRANSMISNÍ EPID IN-VIVO 
DOZIMETRIE
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STOMICI VE VEŘEJNÝCH BAZÉNECH 

Klíčová slova: stomik, plavání se stomic-
kým sáčkem, spolky stomiků

Pilotní projekt Českého ILCO s  názvem 
Plaveme, podpořil T-Mobile v  rámci pro-
jektu Mluvme spolu.

Spolky stomiků v zahraničí propagují pla-
vání stomiků na veřejných koupalištích. To 
nás vede k  tomu, abychom i  v  ČR sdělili 
běžné populaci i stomikům, že i lidé se sto-
mickým sáčkem mohou do  vody. Pokud 
se zahojí všechny jizvy po operaci a stomik 
má vhodnou pomůcku, na kterou se může 
spolehnout a umí s ní zacházet, může bez 
obav užívat vodních radovánek a sportů – 
jako každý jiný člověk. 

Přesto je třeba myslet na  to, že pohled 
na stomický sáček nemusí být návštěvní-
kům příjemný. Stomikům doporučujeme 
stomické sáčky nevystavovat na  odiv, ale 
aby se snažili skrýt je pod oblečení. Plavat 
do  veřejných bazénů by měl jít jen ten, 
kdo má s pobytem ve vodě zkušenost a ví, 

že se na svou stomickou pomůcku může 
spolehnout. Bylo by také vhodné, jako je 
tomu v některých vyspělých zemích, kdy-
by plavecké bazény disponovaly šatnou 
pro zdravotně postižené, kterou by mohli 
používat i lidé se stomií. 

Při realizaci projektu jsme narazili na legis-
lativní problémy, vyhlášku č. 238/2011 Sb.,
§ 6 a zák. č. 258/2000 Sb., o veřejném zdra-
ví. Požádali jsme distributory a  výrobce 
stomických pomůcek o potvrzení, že ma-
teriál stomických sáčků je vhodný pro po-
užívání ve  veřejných bazénech. Chceme 
získat vyjádření Hlavního hygienika ČR. 

ZÁVĚR
Mnozí provozovatelé bazénů stomiky tole-
rují. Rozhodně budeme v propagaci plavá-
ní stomiků pokračovat. Plavání však není 
vhodné pro všechny stomiky, jak je výše 
uvedeno. 

E-mail: ceske.ilco@centrum.cz

M. ŘEDINOVÁ
České ILCO, z.s.,
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V souvislosti s 200. výročím narození Flo-
rence Nightingale označila Výkonná rada 
Světové zdravotnické organizace na svém 
144. zasedání (30. 1. 2019) rok 2020 za „Rok 
sestry a porodní asistentky“. Uvedený ná-
vrh byl předložen členským státům k pro-
jednání na  72. zasedání Světového zdra-
votnického shromáždění. 

Ošetřovatelství má v současné době již ne-
zastupitelné postavení v péči o zdraví člo-
věka. Pro pochopení významu této mladé 
vědy a pro její další rozvoj v budoucnosti je 
velmi podstatné znát historický vývoj ošet-
řovatelství ve světě. V letošním roce bude 
jistě organizováno mnoho odborných 
programů zaměřených na  ošetřovatelství 
a porodní asistenci, také v našem sdělení 
si připomeneme počátky ošetřovatelství 
i Florence Nightingale.

S  myšlenkou uplatnit ženy na  bojišti 
jako ošetřovatelky přišel a  také ji pozdě-
ji prosadil ruský chirurg Nikolaj Ivanovič 
Pirogov. Nicméně podobně jako na  vý-
chodním bojišti, uplatňovala stejné úsilí 
na  straně západní Florence Nightingale, 
zakladatelka ošetřovatelství v  Anglii. Do-

kázala se vyrovnat s  neobyčejně silný-
mi předsudky, válečnými nebezpečími 
a  nesnesitelnými životními podmínkami 
Krymské války. Traduje se, že mnoho zra-
něných vojáků nezemřelo nejen díky její 
ošetřovatelské péči, ale i  její neochvějné 
víře, že přežijí. Za  podpory významných 
osobností své země dosáhla pověření, aby 
mohla se svými 37 pomocnicemi pečo-
vat o raněné na válečném území. Pokles 
úmrtnosti na  obou frontách byl přičítán 
ošetřovatelkám, které v  improvizovaných 
lazaretech pomáhaly při ošetřování ran 
a  zajišťovaly čistotu prostředí. Zdravot-
nická škola, kterou Florence Nightingale 
po návratu z Krymu (1860) založila v Lon-
dýně (v současnosti „Škola Florence Nigh-
tingalové pro zdravotní sestry a  porodní 
asistentky“), se stala vzorem pro zakládá-
ní podobných škol v jiných zemích a čes-
ké země nebyly výjimkou. 

V  současné době významně roste po-
třeba zvyšování a  prohlubování odborné 
způsobilosti sester i porodních asistentek 
tak, aby při výkonu povolání udržovaly 
krok s prudkým rozvojem medicíny a no-
vých technologií. V  souvislosti s  realizací 
projektu „Zdraví pro všechny v 21. století“, 
k  němuž se připojila i  Česká republika, 
a který prezentuje dobře fungující model 
komplexní péče společnosti o zdraví oby-
vatel, představují sestry a porodní asistent-

D. ŠKOCHOVÁ1, J. NĚMCOVÁ2

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

ROK 2020 JE ROKEM SESTER 
A PORODNÍCH ASISTENTEK
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ky jeho velmi podstatnou součást. Stejně 
jako v  dalších vyspělých státech je nutné 
podporovat dostupnost a  udržovat vyso-
kou úroveň vzdělání sester i  porodních 
asis tentek. Vzdělání sester a  porodních 
asistentek vedlo nejen v době F. Nightin-

gale ale i dnes ke zvýšení úrovně zdravot-
nictví a zlepšení kreditu tohoto povolání. 

Literatura u autorek.

E-mail: dagmar.skochova@lf1.cuni.cz
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Extravazace (paravazace) cytostatik jsou 
obávanou komplikací. Jde o  stále aktuál-
ní, a  s  ohledem na  možné následky, dů-
ležitou problematiku, která však byla 
na  jednotlivých centrech řešena poměr-
ně individuálně. Pod vedením pracovní 
skupiny složené z  lékařů, sester a  farma-
ceutů byl připraven a  následně výborem 
České onkologické společnosti schválen 
a  aktuálně v  časopisu Klinická onkologie 
6/2019 publikován dokument „Extravaza-
ce (paravazace) cytostatik – doporučení 
pro standardní péči v rámci České repub-
liky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby 
České onkologické společnosti ČLS JEP, 
Onkologické sekce České asociace sester 
a Společnosti pro porty a permanentní ka-
tétry“, který definuje několik prakticky ne-
sporných a v běžné praxi realizovatelných 

bodů standardní prevence a  ošetřování. 
Na  úrovni doporučených standardních 
postupů podpůrné léčby a  péče v  rám-
ci ČR jde o  významný projekt, který byl 
diskutován napříč odbornostmi, profese-
mi a  regiony. Do  budoucna bude řešena 
také problematika hemato-onkologických 
pacientů ve spolupráci se zástupci České 
hematologické společnosti. S nadhledem 
lze komplikované extravazace řadit také 
do skupiny pestré problematiky ran, která 
je v  onkologii rovněž zásadní. Kromě kla-
sických ran, zahrnujících dekubity nebo 
pooperační rány, jsou zde specifické rány 
z  rozpadu nádorů a  různě rozsáhlá po-
škození kůže v souvislosti s onkologickou 
léčbou, jako např. po  radioterapii (radio-
dermatitida), po cílené terapii a chemote-
rapii (dermatitidy s  ragádami, hand-foot 
syndrom, panaricium/paronychium), která 
vyžadují speciální péči. 

E-mail: vokurka@fnplzen.cz

S. VOKURKA
Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň

SEKCE PODPŮRNÉ LÉČBY ČOS – 
MOŽNOSTI ŘEŠENÍ EXTRAVAZACE 
CYTOSTATIK A ONKOLOGICKÝCH RAN
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Nádorová onemocnění patří mezi nejčas-
tější choroby naší doby. Jednou z četných 
komplikací těchto chorob jsou i metasta-
tické projevy na  kůži. Jejich růst má svůj 
specifický průběh doprovázený mnoha 
pro pacienta nepříznivými aspekty. Ohro-
žují pacienta nebezpečím masivní ztráty 
krve z  narušených bohatě vaskularizova-
ných metastatických uzlů a  septickými 
komplikacemi z  impetiginizovaných ero-
dovaných ploch. Bývají silně bolestivé 
a  komplikují pacientům poslední období 
jejich života často nesnesitelným zápa-
chem. Paradoxně poslední problém zasa-
huje pacienty nejcitlivěji. Chtějí většinou 
poslední dny svého života trávit se svou ro-
dinou a extrémní zápach rozpadajících se 
ran je pro všechny často nepřekonatelnou 
překážkou.

Cílem naší péče o  pacienty s  metastatic-
kými projevy karcinomů na  kůži je úplně 
odstranit či zmenšit potíže pacienta, tedy 
vyčistit ránu a zmenšit tím nebezpečí sep-
tických komplikací, odstranit zápach rány 

a zmenšit bolestivost projevů. To vše vede 
ke zlepšení celkového životního komfortu 
pacienta v této životní situaci.

Náš příspěvek poskytuje informace 
o  všech částech péče o  tyto specifické 
druhy chronických ran: vyčištění rány, 
výběru speciálních druhů krytí, použití 
vhodných magistraliter extern, celko-
vé antimikrobiální terapii zvolené cíleně 
na  základě mikrobiologického vyšetření 
z  ložisek a  péči o  okolí rány. V  této práci 
jsou shrnuty naše poznatky a  zkušenosti 
z péče o pacienty s onkologickými ranami 
za posledních 10 let, kdy se problematikou 
zabýváme. Tyto postupy a  důsledná spo-
lupráce pacienta vedou k výrazné či úplné 
eliminaci zápachu a bolesti rány, ke sníže-
ní frekvence septických komplikací i rizika 
krvácivých projevů. 

Výsledný efekt naší péče zlepšuje psy-
chický stav pacienta, umožňuje mu lépe 
a snadněji překonat období terapie onko-
logického onemocnění či důstojné a  po-
kojné dožití života.

E-mail: martina.zemlickova@vfn.cz

M. ŽEMLIČKOVÁ, N. POLINCOVÁ
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

OŠETŘENÍ ONKOLOGICKÝCH RAN – 
NOVÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI
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Pacientská organizace Mamma HELP, z. s., 
vznikla před 20 lety. Od  počátku jsme se 
odlišovali nabídkou psychické podpory pa-
cientek – určenou všem, ne pouze členkám 
spolku, dostupnou denně (5 dní v  týdnu) 
a to tak, že každé klientce se individuálně 
věnuje vyléčená pacientka v roli terapeutky 
s potřebným proškolením. Dodržuje přijaté 
standardy, etický kodex, a  bezpečnost její 
i klientek je zajištěna pravidelnými supervi-
zemi s klinickými psycholožkami. 

V době před dvaceti lety chyběla mnohem 
více než nyní informovanost o  rakovině 
prsu i  možnostech léčby. Přestože téma 
bylo ve  společnosti spíše tabu, naše po-
stupně přibývající poradny navštěvovalo 
stále více nových klientek. Nárůst návštěv-
nosti se začal zpomalovat zhruba před 5 až
6 lety, kdy se naopak objevilo množství dis-
kuzních fór na internetových sítích. Zejmé-
na mladší ženy hledaly podporu tam, kde 
byly zvyklé běžně diskutovat téměř o všem.

Řada z nich však časem zjistila, že osob-
ní kontakt s  terapeutkou je v  mnoha 
směrech bezpečnější. Umožňuje větší 
intimitu, zaručuje validní informace, na-
bízí nefalšovanou empatii. Klientce u nás 
nehrozí nevyžádané rady. Terapeutka je 
vázána mlčenlivostí. Na  další schůzku 
může pacientka přivést i  svého partne-
ra či jiného blízkého člověka. Matkám 
můžeme nabídnout i  odbornou pomoc 
psycholožky, pokud si potřebují ověřit, 
že zvládnou komunikaci o své nemoci se 
svými dětmi. 

V  současné době máme návštěvnost na-
šich poraden na  čísle 6  000 kontaktů 
a  intervencí ročně. Některé z  mladších 
klientek, které k  nám v  poslední době 
našly cestu, nám nyní aktivně pomáhají, 
i když se po nemoci vrátily do práce. 

E-mail: mammahelp@mammahelp.cz

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

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 
V CENTRECH MAMMA HELP – PROČ JE 
STÁLE ŽÁDANÉ?



Cena předplatného dvouměsíčníku Sesterna je 330 Kč za šest čísel časopisu pro jednotlivce a 500 Kč za šest čísel 
časopisu pro  rmy a instituce včetně DPH. Předplatné časopisu Sesterna můžete objednat také jako dárek, v takovém 

případě od nás obdržíte dárkový certi kát.

Sesterna, určená sestrám a jiným nelékařům, slaví 10 let. Ke každému jubileu patří dárek! Proto 
od letoška časopis vychází jako dvouměsíčník – tj. 6x ročně, aby ještě lépe reagoval na váš život. 

V každém čísle naleznete oblíbenou kombinaci témat z oboru s články o životním stylu. Dozvíte 
se, jak tráví svůj pracovní den jedna (jeden) z vás, co nového ve světě módy, kosmetiky, sportu 
i rodiny a dalších oblastí. Také můžete posílat dotazy do právní poradny, vybrat si z nových knih 

nebo vyhrát ceny v soutěži. 

Vaše redakce, časopis Sesterna

Pro objednání předplatného pište na: info@wemakemedia.cz

ZKUSTE 

Bude se vám to líbit 

Jubilejní a nejlepší!

DEN S ...
Jana Festová: Celý 

JAKÉ OVOCE JE 

CO JE TO 

Vys

HITPARÁDA

JÍME PRO 
RADOST
Co nám zvedne 
náladu?

DEN S...
tentokrát se
zdravotním
bratrem

Návod na

Kolik j

PLAVÁNÍ 

NÁVOD,
JAK BÝT
ŠTASTNÝ:

2017

SÁRA JÁNSKÁ

VELIKONOCE: 

4 2017 3 2017

MEDICÍNA MI 
DALA I VZALA 
VŠECHNO

PODZIMNÍ 

CHMURY!

Je t ší 

spoustu nových 

DEN

2 2017

LÉTO

BOLAVÁ 
ZÁDA
Nemoc 

SUPERJÍDLO
Najdete v lese

1 2017

KOSMETIKA 
Jak na správnou 

BYLINKY

Rozhovor
se Sestrou 
sympatie

2016

2 2016

Pozdrav  

z Kyjova

Rozhovor

1 2016

Rozhovor 
se Sestrou 
sympatie 2015

Petrou
Hašlíkovou

Jaro a léto
u jezer a v horách

2 2015

Karla 

za volantem 

1 2015

Rozhovor
s Miss sestrou

Hody,
  hody,    
doprovody

Jarní rekreace

Rozhovor
Helena Ze ová

T
pejska e

ne zcela tradi n

doc. MUDr. Jan M š ák, CSc.

na kole

zdravotní
sestra

Protinádorové léky

Zde ka Polá

sestra z Fakultní nemocnice Motol

Rozhovor 
s Jaromírem Gajdá kem, 
generálním editelem ZP MV R

Kam za 
adventem

Oslavte 14. února
 na plese sester se skupinou Olympic

p

Fotostory
s Miss sestrou 2011

    Petrou Hladíkovou

,,Nejvíce jsem
    obdivovala      
  sest i ky.''
íká v rozhovoru

 Iva Kubelková Manuální 
 ,,U pán  p ipouštím,

1 květen 2011

„Tančím, jen

   říká v rozhovoru

  Mahulena Bočanová

  Stáže
v zahraničí

Jeďte na zkušenou!

   krásná sympaťačka

    Aneta Rusinová
sestřička z Ostravské nemocnice

31

2 prosinec 2010

Rozhovor
skupina NO NAME:
„Na ples sestřiček 
se moc těšíme.“

Jak se stravovat
při nočních směnách?

Salsa 
tanec vášně

Zumba
přináší zábavu
a spaluje kalorie

Trápí vás
také otoky nnohou?

Vojta Bernatský: 
,,Mám slabost pro uniformy.“

NNNNOOOOOVVVVVĚĚĚĚ

  Rozhovor
    s Josefem   
  Lauferem

 ,,...nyn jší 
sestry 

          obdivuji...‘‘ 

Milada 
           Murdychová

Láska a jiné 
nesnáze

Velký 
           kvíz

Jak se m nily 
      sesterské uniformy

2 2019

ZKUSTE 

Bude se vám to líbit 

1 2019

Jubilejní a nejlepší!

4 2018

DEN S ...
Jana Festová: Celý 

JAKÉ OVOCE JE 

CO JE TO 

Vys

HITPARÁDA

Letní šatník

PRUHOVANÉ 
LÉTO

Nové trendy

ZKUSTE 

Bude se vám to líbit 

Jubilejní a nejlepší!

DEN S ...
Jana Festová: Celý 

JAKÉ OVOCE JE 

CO JE TO 

Vys

HITPARÁDA

JÍME PRO 
RADOST
Co nám zvedne 
náladu?

DEN S...
tentokrát se
zdravotním
bratrem

Návod na

Kolik j

PLAVÁNÍ 

NÁVOD,
JAK BÝT
ŠTASTNÝ:

VELIKONOCE: 

4 2017 3 2017

MEDICÍNA MI 
DALA I VZALA 
VŠECHNO

PODZIMNÍ 

CHMURY!

Je t ší 

spoustu nových 

DEN

2 2017

LÉTO

BOLAVÁ 
ZÁDA
Nemoc 

SUPERJÍDLO
Najdete v lese

1 2017

KOSMETIKA 
Jak na správnou 

BYLINKY

2 2016

Pozdrav  

Rozhovor

Rozhovor 
se Sestrou 
sympatie 2015

J
u

2 2015

Karla 

za volantem 

1 2015

Rozhovor
s Miss sestrou

Hody,
  hody,    
doprovody

Jarní rekreace

Rozhovor
Helena Ze ová

T
pejska e

ne zcela tradi n

doc. MUDr. Jan M

zdravotní
sestra

Protinádorové léky

Zde ka Polá

sestra z Fakultní nemocnice Motol

Kam za 
adventem

14. února
 na plese sester se skupinou Olympic

Fotostory
s Miss sestrou 2011

    Petrou Hladíkovou

,,Nejvíce jsem
    obdivovala      
  sest i ky.''
íká v rozhovoru

 Iva Kubelková Manuální 
 ,,U pán  p ipouštím,

i
m

31

2 prosinec 2010

Rozhovor
skupina NO NAME:
„Na ples sestřiček 
se moc těšíme.“

Jak se stravovat
při nočních směnách?

Salsa 
tanec vášně

1 říjen

Časopis pro sestry a jiné nelékaře

2010

Miss sestra
   poprvé v 

Zumba
přináší zábavu
a spaluje kalorie

Trápí vás
tak otoky ohou?

Vojta Bernatský: 
,,Mám slabost pro uniformy.“

  Rozhovor
    s Josefem   
  Lauferem

Váno ní 
inspirace  ,,...nyn jší 

sestry 
          obdivuji...‘‘ 

Milada 
           Murdychová

Láska a jiné 
nesnáze

Velký 
           kvíz

Jak se m nily 
      sesterské uniformy

2 2019

Letní šatník

PRUHOVANÉ 
LÉTO

Nové trendy

ZKUSTE 

Bude se vám to líbit 

1 2019

Jubilejní a nejlepší!

DEN S ...
Jana Festová: Celý 

JAKÉ OVOCE JE 

HITPARÁDA

2 2019

ZKUSTE 

Bude se vám to líbit 

1 2019

Jubilejní a nejlepší!

4 2018

DEN S ...
Jana Festová: Celý 

JAKÉ OVOCE JE 

CO JE TO 

Vys

HITPARÁDA

3 2018

JÍME PRO 
RADOST
Co nám zvedne 
náladu?

DEN S...
tentokrát se
zdravotním
bratrem

Návod na

2 2018

Kolik j

PLAVÁNÍ 

1 2018

NÁVOD,
JAK BÝT
ŠTASTNÝ:

2017

SÁRA JÁNSKÁ

VELIKONOCE: 

4 2017 3 2017

MEDICÍNA MI 
DALA I VZALA 
VŠECHNO

PODZIMNÍ 

CHMURY!

Je t ší 

spoustu nových 

DEN

2 2017

LÉTO

BOLAVÁ 
ZÁDA
Nemoc 

SUPERJÍDLO
Najdete v lese

1 2017

KOSMETIKA 
Jak na správnou 

BYLINKY

Rozhovor
se Sestrou 
sympatie

2016

2 2016

Pozdrav  

z Kyjova

Rozhovor

1 2016

Rozhovor 
se Sestrou 
sympatie 2015

Petrou
Hašlíkovou

Jaro a léto
u jezer a v horách

2 2015

Karla 

za volantem 

1 2015

Rozhovor
s Miss sestrou

Hody,
  hody,    
doprovody

Jarní rekreace

Rozhovor
Helena Ze ová

T
pejska e

ne zcela tradi n

doc. MUDr. Jan M š ák, CSc.

na kole

zdravotní
sestra

Protinádorové léky

Zde ka Polá ková, usm vavá zdravotní 

sestra z Fakultní nemocnice Motol

Rozhovor 
s Jaromírem Gajdá kem, 
generálním editelem ZP MV R

Kam za 
adventem

Oslavte 14. února
 na plese sester se skupinou Olympic

p

Markéta Jirásková
    sympatická zdravotní sestra 

   z Fakultní nemocnice Motol

,,Nejvíce jsem
    obdivovala      
  sest i ky.''
íká v rozhovoru

 Iva Kubelková Manuální 
 ,,U pán  p ipouštím,

i
m

Nadace, 
  která pomáhá 
pacient m 
    zm

Mil d

Láska a jiné 
nesnáze

Velký 
           kvíz

Nové trendy

ZKUSTE 

Bude se vám to líbit 

1 2019

Jubilejní a nejlepší!

4 2018

DEN S ...
Jana Festová: Celý 

JAKÉ OVOCE JE 

CO JE TO 

Vys

HITPARÁDA

3 2018

JÍME PRO 
RADOST
Co nám zvedne 
náladu?

DEN S...
tentokrát se
zdravotním
bratrem

Návod na

2 2018

Kolik j

PLAVÁNÍ 

NÁVOD,
JAK BÝT
ŠTASTNÝ:

VELIKONOCE: 

4 2017 3 2017

MEDICÍNA MI 
DALA I VZALA 
VŠECHNO

PODZIMNÍ 

CHMURY!

Je t ší 

spoustu nových 

DEN

2 2017

LÉTO

BOLAVÁ 
ZÁDA
Nemoc 

SUPERJÍDLO
Najdete v lese

1 2017

KOSMETIKA 
Jak na správnou 

BYLINKY

Rozhovor
se Sestrou 
sympatie

2016

2 2016

Pozdrav  

z Kyjova

Rozhovor

Rozhovor 
se Sestrou 
sympatie 2015

J
u

2 2015

Karla 

za volantem 

1 2015

Rozhovor
s Miss sestrou

Hody,
  hody,    
doprovody

Jarní rekreace

Rozhovor
Helena Ze ová

T
pejska e

ne zcela tradi n

doc. MUDr. Jan M š ák, CSc.

na kole

zdravotní
sestra

Protinádorové léky

Zde ka Polá ková, usm vavá zdravotní 

sestra z Fakultní nemocnice Motol

Rozhovor 
s Jaromírem Gajdá kem, 
generálním editelem ZP MV R

Kam za 
adventem

Oslavte 14. února
 na plese sester se skupinou Olympic

,,Nejvíce jsem
    obdivovala      
  sest i ky.''
íká v rozhovoru

 Iva Kubelková Manuální 
 ,,U pán  p ipouštím,

i
m

Nadace, 
  která pomáhá 
pacient m 
    zm

Mil d

Láska a jiné 
nesnáze

Velký 
           kvíz

PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS NA CELÝ ROK !

JE 

CO JE TO 

Vys

HITPARÁDA

m zvedne
áladu?

DEN S...
tentokrát se
zdravotním
bratrem

Návod na

Ko

PL

3 2017

MEDICÍNA MI
DALA I VZALA 
VŠECHNO

2 2017

LÉTO

BOLAVÁ 
ZÁDA
Nemoc

SUPERJÍDLO
Najdete v lese

1 2017

KOSMETIKA
Jak na správnou 

BYLINKY

Rozhovor
se Sestrou 
sympatie

2016

P

z 

ch

Rozhovor
elena Ze ová

T
skapejs e

ne zcela tradii n

doc  MUDr  Jan Mdoc. MUDr. Jan M šš ák, CSc.

 kolena 

zdravotní
sestra

Protinádorové léky

Zde ka Polá

sestra z Fakultní nemocnice

RR
s Jaro
gene

p

,,U pán  p ipouštím,

Zumba
přináší zábavu
a spaluje kalorie

Trápí vás
é otok

p
y nnohou?

Vojta Bernatský: 
,,Mám slabost pro uniformy.“

NNNNNNNNNOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚ

hovor  Rozh
  sefem   s Jo

rem  Laufer

L

2 2019

ZKUSTE 

Bude se vám to líbit 

Ju

4 2018

CO JE TO 

Vys

ZKUSTE

Bude se vám to líbit

DEN S ...
Jana Fest

JÍME PRO
RADOST
Co nám zvedne 
náladu?

DEN S...
tentokrát se
zdravotním
bratrem

Návod na

Kolik j

4 2017

MEDICÍNA MI 
DALA I VZALA 
VŠECHNO

DEN

1 2017

A
u 

Pozdrav  

Rozhovor

2 2015

Karla 

za volantem Hody,yy
 hody,   

doprovody

Jarn

doc  MUDr  Jan Mdoc. MUDr. Jan M

Zde ka Polá

sestra z Fakultní nemocnice

m za Kam
ntemadven

14. ú února
 na plese sester se skupinouu Olympic

FotoFoto
s Mis
    Pe    Pe

,,Nejvíce jsem
obdivovala 

t  sest ii k ''ky.''
íká v rozhovoru

 Iva Kubelková

R
sk
„N
se

Jak se stravovat
při nočních směnách?

Salsa 
tanec vášnětanec vášně

hovor  Rozh
 sefem  s Jo

rem  Laufer

...nyn,,. jší 
sestry 
 obdivuji...‘‘ 

Milada 
M rdMurd h áychováM M

Láska a jiné 
nesnázenesnáze

V lkVelký Ve
 kvíz      

JJJJaJJJaJJJaJJaJJJJaJaJJJJJak se mJak se mak se mk se mkk sk se mak se mak se mJak sk se mak sJak se mk se mk se mJak sJak sak sJak sJ k se mJaak sJaJa nninily ily nily nilniilyniinil
 sss s   sesesesterttsesterstersestersestersteststeerrrsestesesterese ské unské unské unifokké uniformyké uniformyké uniformyé uniformyské unské ununnifoké uniformyské unké uniformyké unifoké unifoské uns uské unn yké u

2 2019

ZKUSTE 

Bude se vám to líbit 

1 2019

Jubilejní a nejlepší!

DEN S ...
Jana Festová: Celý

JAKÉ OVOCE JE

HITPARÁDA

4 2018

DEN S ...
ana Festová: Celý

AKÉ OVOCE JE 

CO JE TO 

Vys

HITPARÁDA

3 2018

JÍME PRO 
RADOST
Co nám zvedne
náladu?

DEN S...
tentokrát se
zdravotním
bratrem

Návod na

Ko

PL

1 2018

2 2017

LÉTO

BOLAVÁ 
ZÁDA
Nemoc

SUPERJÍDLO
Najdete v lese

1 2017

KOSMETIKA
Jak na správnou 

BYLINKY

Rozhovor
se Sestrou 
sympatie

2016

Po

z K

za volantem 

015

Rozhovor
s Miss sestrou

Hody,yy
  hody,   
doprovody Rozhovor

Helena Ze ová

T
skapejs e

doc  MUDr  Jan Mdoc. MUDr. Jan M šš ák, CSc.

 kolena 

zdravotní
sestra

Rozhovor r Rozhovor r 
s Jaromírem Gajdá kem, 
generálním editelem ZP MV R

m za Kam
ntemadven

Osla
 na ple

Man
 p ipouštím

i

Láska a jin
esnázenáze

Nové trendy

ZKUSTE

Bude se vám to líbit

Jubilejní a nejlepší!

3 2018

Návod na

2 2018

Kolik j

PLAVÁNÍ

NÁVOD,
JAK BÝT
ŠTASTNÝ:

VELIKONOCE:

4 2017

MEDICÍNA MI 
DALA I VZALA
VŠECHNO

PODZI
CHMU

Je t

spoustu nový

DEN

1 2017

Rozhovor
se Sestrou 
sympatie

2016

2 2016

Pozdrav  

z Kyjova

Ro

2 2015 1 2015

Rozhovor
s Miss sestrou

ody,yy

Rozhovor
Helena Ze ová

T
skapejs e

doc  MUDr  Jan Mdoc. MUDr. Jan M šš ák, CSc

zdravotní
sestra

,,Nejv
    ob
  ses
íká v 

 Iva K uálníanu

aace,a
máhá

MMil d

Lásk

VVV
  

NOVĚ 

6 ČÍSEL 

ROČNĚ !

6633 - Sesterna strana s predplatnym - 148x210.indd   16633 - Sesterna strana s predplatnym - 148x210.indd   1 08.01.2020   12:17:0408.01.2020   12:17:04



19

PragueONCO Abstract book  •  Leden 2020

ÚVODNÍK – PALIATIVNÍ SEKCE

srdečně vás po roce opět zdravíme a zve-
me vás na  již 12. ročník Paliativní sekce, 
kterou již tradičně pořádáme v rámci kon-
ference PragueONCO.

Paliativní sekce se tentokrát bude konat 
ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 9 hodin.

Za celá ta dlouhá léta se snažíme v rámci 
programu naší sekce upozorňovat na pro-
kazatelně dokladovanou nutnost a důleži-
tost paliativní péče v komplexním přístupu 
k onkologicky nemocným. V přednáškách 
zaznívá důraz na  kvalitu paliativní péče, 
kde, kdo, kdy a  jak má tuto formu péče 
efektivně poskytovat, aby přinášela ne-
mocným zlepšování kvality života a  řešila 
somatopsychosociální potřeby, a to nejen 
nemocných samotných, ale i jejich nejbliž-
ších, rodiny a přátel.

Jako celý obor onkologie se i  paliativní 
péče stále rozvíjí. Je proto nezbytné se 
v tomto směru trvale vzdělávat. Sekce by 
mělo tyto nové poznatky nabízet, zařazu-
jeme pro vás proto přednášky, které reflek-
tují prezentace uváděné v  průběhu roku 
na  hlavních onkologických kongresech 
a  konferencích Evropy a  Ameriky. Naši 
přednášející je pro vás nezištně připravují 

a patří jim za to naše poděkování. Součas-
ně sledujeme i  aktuální debaty na  téma 
poskytování paliativní péče v České repub-
lice, uvědomujeme si a  podporujeme pr-
vořadě potřebu široké komunikace v této 
oblasti.

Oceňujeme, že naši sekci navštěvují zdra-
votní sestry, sociální pracovníci, lékaři 
dalších oborů a ostatní, kteří také o onko-
logicky nemocné v  celém procesu péče 
pečují a chápou potřebu získávání nových 
poznatků s  jejich uplatněním v denní kli-
nické praxi.

Vítáme účast praktických lékařů, na které 
je nově delegována dispenzarizační péče 
v  součinnosti s  onkology. Na  toto téma 
očekáváme dotazy a  první zkušenosti, 
protože obavy pacientů je třeba mírnit 
a vysvětlovat jim fakta.

Letošní program bude jistě opět velice 
zajímavý a doufáme, že naši snahu o pes-
trost oceníte.

V I. bloku se budeme věnovat vztahům ge-
netiky a  vybraných nádorů – prsu, ovaria, 
kolorekta, vzácných lokalizací, nádorům 
ORL oblasti. Ve II. bloku se podělíme o dal-

VÁŽENÉ 
KOLEGYNĚ
A KOLEGOVÉ,
MILÍ PŘÁTELÉ,
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ší poznatky z  rozvíjející se imunoterapie, 
o  pokroky v  léčbě nádorů ledviny a  bu-
deme se věnovat moderním možnostem 
analgetické péče. 

V další části dostane prostor MUDr. R.  Hon-
zák, CSc., legenda psychiatrie, mimořádný 
člověk s  nadhledem a  moudrostí, který 
pohovoří o  životních etapách, věku člo-
věka a  průvodních nemocech. V  dalších 
přednáškách zazní zkušenosti z řešení so-
matických symptomů, aktuální informace 
ze sociální oblasti, o realitě a naději v pali-
ativní péči.

Věříme, že každý, kdo jednání sekce na-
vštíví, bude spokojený, určitě bude prostor 
k  diskuzi, ke  které vždy vybízí příjemné 
a neformální prostředí na semináři.

Přátelé, přijďte, těšíme se na vás.

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



21

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK – PALIATIVNÍ SEKCE

PragueONCO Abstract book  •  Leden 2020

Klíčová slova: invalidita, stupeň závislos-
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Vzhledem k narůstající prevalenci zhoub-
ných nádorů je v  rámci komplexní péče 
o tyto nemocné třeba stále naléhavěji ře-
šit i sociální problémy. Na základě jednání 
platformy Hlasu pacientek si Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR vyžádalo mate-
riál pro vypracování metodiky k  posuzo-
vání dlouhodobé pracovní neschopnosti 
a invalidity u onkologicky nemocných. Ma-
teriál by měl být návodem pro posudkové 
lékaře při hodnocení vlivů na  procentní 
míru poklesu výdělečné činnosti onkolo-
gického pacienta. Onkologické zdravot-
ní zprávy ne vždy vedou ke  správnému 
ohodnocení funkčního stavu pacienta, ale 
spíše k přidělení nižšího stupně invalidity. 
Bylo třeba vyjasnit i řadu pojmů v moder-
ní onkologii. Materiál je v úvodu zaměřen 
obecně a dále se specificky věnuje nádo-
rům plic, prostaty, prsu, ledviny a kolorek-

tálnímu karcinomu. Obsahuje informace 
o  nových postupech v  léčbě nádorových 
onemocnění, nežádoucích účincích léčby 
a  také o  potřebné době rekonvalescence 
před zařazením zpět do pracovního života.
Následně byl materiál ze strany Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR doplněn 
také o  posuzování stupňů závislosti (pří-
spěvku na péči) u dětských a dospělých on-
kologických pacientů, zejména v paliativní 
léčbě. Materiál pro posuzování příspěvku 
na  péči u  dospělých byl velmi zavádějící, 
bylo nutné ho společně se Společností pro 
paliativní medicínu přepracovat.

Komunikace a  jednání s  ministerstvem 
nebylo snadné, bylo třeba se pokusit sla-
dit cíle a terminologii. V přednášce budou 
sděleny aktuální informace o  výstupech 
z  této aktivity a činnosti, s cílem zlepšení 
kvality života onkologických pacientů.

E-mail: alexandra.aschermannova@lf1.cuni.cz

A. ASCHERMANNOVÁ1, Š. SLAVÍKOVÁ2

1 Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší
2 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

NOVÉ METODIKY V POSUDKOVÉ 
ČINNOSTI U ONKOLOGICKY 
NEMOCNÝCH
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Nádorové bolesti bývají obvykle chronic-
ké a  trvalé. Bolest u  onkologických one-
mocnění není definována jako typická 
chronická bolest, ale spíše jako sled bo-
lestivých syndromů, které se mění v závis-
losti na  progresi onemocnění a  které se 
v průběhu času stávají chronickými. Mezi 
nejčastější příčiny bolestí patří především 
bolesti způsobené vlastním nádorem, 
z patofyziologického hlediska se nejčastěji 
jedná o bolesti nociceptivní, neuropatické 
nebo centrální. V  léčbě onkologické bo-
lesti stojí v  popředí farmakoterapie, která 
podle třístupňové stupnice WHO může 
být návodem pro léčbu onkologické bo-
lesti i  pro lékaře v  první linii. Intervenční 
algeziologické techniky při léčbě neztiši-
telné onkologické bolesti, patří především 

do  kompetence odborníka-algeziologa. 
Cílem léčby bolesti je snížit její intenzitu 
na  přijatelnou úroveň. Pacienti s  onkolo-
gickým onemocněním trpí nejen bolestí 
základní (bolest, kterou cítí stále), ale také 
bolest průlomovou, což je velmi intenziv-
ní bolest, která se objevuje pouze v  růz-
ných časových intervalech. Velmi účinným 
opioidním analgetikem u  průlomové on-
kologické bolesti je fentanyl. 

Včasné zahájení léčby atak průlomových 
bolestí je prevencí neadekvátního zvyšo-
vání základní dávky opioidu a  brání ná-
sledné kumulaci nežádoucích účinků léč-
by opioidy. Musíme zvažovat přínos, rizika 
i vedlejší účinky analgetické léčby. Účinná 
kontrola bolesti by měla být součástí cel-
kové snahy o zlepšení kvality života. Léčba 
bolesti by měla být jednoduchá, pro pa-
cienta přijatelná, nepříliš nákladná a s mi-
nimem vedlejších účinků.

E-mail: jitka.fricova@vfn.cz

J. FRICOVÁ
KARIM 1. LF UK a VFN v Praze

ANALGETICKÁ PÉČE
U ZHOUBNÝCH NÁDORŮ 
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Většina vývojových teorií uzavírá své po-
znatky dosažením dospělosti, což je hrubá 
chyba, která ale do  obecného povědomí 
pronikla stejně jako řada jiných bludů. 
Vývoj člověka nekončí ve dvaceti a každá 
další dekáda s  sebou přináší jiné obecné 
i specifické problémy, které je nutné řešit 
z pohledu já teď a zde, nikoliv z pohledu ja-
kéhosi neexistujícího průměru plus/minus 
dvě směrodatné odchylky.

Eriksonova vývojová teorie přiznává stáří 
jeho specifické problémy, nicméně ne-
uzavírá je do  ulity, ale předpokládá ne-
ustálé vzájemné ovlivňování s  mladšími 
generacemi. Přístup, který bere v  úvahu 
takovouto otevřenost jednotlivých sub-
systémů, je proto žádoucí. Stáří není vý-
sada ani vina, stáří je specifický stav těla 
i duše s určitými specifickými požadavky, 
současně však jejich nositelem je člověk 
ve své jedinečnosti a důstojnosti. Apriorní 

přístup typu „von už je starej“ je proto na-
prosto špatný.

Biologické změny fyziologického stárnutí 
mohou být vyjádřeny v různé míře, jde ale 
především o  pokles fyzických sil, častá je 
pseudobulbární symptomatologie s poly-
kacími problémy, psychicky je to hlavně 
pokles kognitivních schopností, na prvním 
místě krátkodobé paměti, emoční labilita, 
větší sklon k depresi a prořídnutí sociální 
sítě, z čehož někdy plyne až izolace, která 
všechny předchozí problémy zhoršuje.

Tyto skutečnosti se násobně odrazí v pří-
padě nemoci, jejíž samotné pojmenování 
a  vyslovení je stresující, jež je biologicky 
devastující a jejíž léčba je někdy náročněj-
ší než primární patologie. Přitom pro řadu 
starých pacientů je zdravotnické zařízení 
velmi příjemným místem, za což vděčíme 
především sestrám všech stupňů.

E-mail: radkin.honzak@lf1.cuni.cz

R. HONZÁK
IKEM, Praha

ONKOLOGICKÝ PACIENT
STARŠÍHO VĚKU
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K úspěšné léčbě mohou značně napomo-
ci látky a postupy, které neléčí onemocně-
ní jako takové, ale působí regeneračně, vý-
živně a posilují celý organismus. Zejména 
v minulosti byla využívána celá škála profy-
laktik (z řec. πρό = před a φύλαξις = hlídka), 
tonik (z řec. τόνος = naladěný) a roborancií 

(z  lat. rōborare = posilovat). V  přednášce 
budou představeni nejslavnější zástup-
ci těchto prostředků od  nejstarších dob 
(Egypt, Sumer), přes klasické předpisy Hi-
ppokratovy a Galénovy, rady renesančních 
kapacit (Mattioli) až po patentní prostřed-
ky 19. a 20. století. 

E-mail: nesmerak@natur.cuni.cz

K. NESMĚRÁK
Katedra analytické chemie PřF UK, Praha

Z HISTORIE PODPŮRNÉ LÉČBY –
TONIKA A ROBORANCIA
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V  předchozích, ne tak dávných letech,  
bylo běžnou praxí zadržování informací 
a používání pia fraus. Tato koncepce měla 
chránit pacienty a nezmenšovat jejich na-
ději. Ukázalo se, že se jedná o  koncepci 
falešnou, která spíše chránila zdravotníky 
než nemocné.

V  současné době je sice právo pacienta 
na pravdivou a šetrně sdělenou informaci 
akceptováno, ale objevují se nové otázky, 
na  které se jen obtížně hledají odpovědi. 
Především se sdělením o  ukončení on-
kologické léčby si pacienti mnohdy vů-
bec nevědí rady, někteří si až v této chvíli 
uvědomí, že jsou smrtelní, a blízkost smrti 
jim boří všechny dosavadní naděje. Léka-

ři za  této situace sice zdůrazňují naději, 
kterou dává tzv. best supportive care, ale 
řada pacientů ji vnímá jako nedostateč-
nou (Nechci umřít!). Odmítání akceptovat 
realitu vede také k  nemalým těžkostem 
ve vztahu lékař–pacient.  

Vertikální naděje (smysl, transcendent-
no…) může být velkým zdrojem síly, nic-
méně mnohdy je vágní a v krátkém čase 
neposkytne dostatečnou oporu tváří v tvář 
smrti. Nastupuje buď iracionální naděje, 
nebo stažení se do sebe, případně zoufal-
ství.

Autorka své sdělení dokresluje několika 
kazuistikami.

E-mail: marie.opatrna@lf1.cuni.cz

M. OPATRNÁ
Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK, Praha

REALITA A NADĚJE
V PALIATIVNÍ PÉČI
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U 10–15 % pokročilých malignit může dojít 
ke  vzniku perikardiálního výpotku. Příči-
nou může být nejen infiltrace perikardu 
nádorem, ale rovněž i  terapie nádoru cy-
tostatiky, zářením, imunoterapií, vyskyt-
nout se může i výpotek infekční (nejčastěji 
virový) a kardiální. 

Pomalu se vyvíjející výpotek může být dlou-
ho asymptomatický. Objemnější, rychle se 
doplňující perikardiální výpotek způsobí 
nejčastěji dušnost, kašel, v krajním případě 
tamponádu srdeční se synkopou. 

Základní diagnostickou metodou je echo-
kardiografie.  

Terapie menších asymptomatických vý-
potků spočívá v  léčbě základního malig-

ního onemocnění a udržování dostatečné 
volemie. Symptomatické objemné výpo-
tky vyžadují provedení perikardiocentézy 
s eventuálním dočasným zavedením peri-
kardiálního katétru. Při refrakterním reci-
divujícím výpotku je jako paliativní výkon 
vhodná chirurgická intervence s  vytvoře-
ním perikardiopleurálního nebo perikar-
doperitoneálního okna. 

Je možné se pokusit o  ovlivnění výpotku 
intraperikardiální instilací sklerozujících 
látek a cytostatik. V  literatuře je popsáno 
mnoho malých souborů použití sklero-
zujících látek a cytostatik u  různých typů 
nádoru. Randomizované trialy nebo pro-
spektivní studie s jednoznačným doporu-
čením však dosud chybí. 

E-mail: eva.sedlackova@vfn.cz

E. SEDLÁČKOVÁ
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTKY U MALIGNÍCH 
NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ
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Nádory ledvin představovaly dlouhou 
dobu významný terapeutický problém. 
Od  roku 2007 tak dominantní roli u  po-
kročilých nádorů ledvin hrají látky cílené 
na angiogenezi. Tato dráha je indukovaná 
hypoxií a je spojena s nádorovou prolifera-
cí a metastazováním. Hlavními léčivy – a ví-
ceméně do dnešních dnů – tak hrají prim 
látky typu bevacizumabu, především však 
multikinázové inhibitory sunitinib, sorafe-
nib, pazopanib a  axitinib či mTOR inhibi-
tory everolimus a temsirolimus. Do druhé 
linie léčby se zařadil cabozantinib (zatím – 
je snaha jej postavit již do linie první). Vel-
kou část však dnes přebírá uvedená nová 
imunoterapie založená na  ovlivnění pro-
cesu programované buněčné smrti, látky 
jsou cíleny na PD-1 nebo PD-L1, použitelná 
je prakticky ve všech třech liniích s výjim-

kou u nás předléčených mTOR inhibitory. 
Prvním schváleným léčivem byl nivolu-
mab, obdobně na tom jsou také pembroli-
zumab, durvalumab, atezolizumab a další. 

Přes vysokou účinnost však u většiny pa-
cientů dříve nebo později dojde k relapsu. 
Může se zdát, že k  selhání dojde později 
v  případě vícenásobné blokády nitrobu-
něčných drah. Řada dnešních studií se 
tedy zaměřuje rovnou na  kombinaci více 
účinných látek. Výsledky některých sku-
tečně dokladují vyšší efektivitu, ale není 
jisté, zda by například pravidelné sekven-
ce jednotlivých léčiv v monoterapii nebyla 
postupem vhodnějším. Přestože se jedná 
o  léčbu cílenou, neznamená to, že je bez 
toxicity. Nežádoucí účinky se v  různém 
stupni závažnosti vyskytují téměř u všech 
pacientů. 

E-mail: svobodat@fnplzen.cz 

T. SVOBODA
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

MOŽNOSTI LÉČBY POKROČILÉHO 
RENÁLNÍHO KARCINOMU
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Podání onkologické specifické léčby ne-
správně vybranému nemocnému může 
vést ke zbytečným nežádoucím účinkům 
u pacientů s nízkou pravděpodobností lé-
čebného efektu, dále k  promeškání času 
pro podání správné léčby a k neefektivní-
mu užívání finančních zdrojů. Pro smys-
luplné a  efektivní podání cílené terapie 
u řady léků stále chybějí spolehlivé predik-
tory účinnosti. Jejich identifikace je proto 
předmětem intenzivního klinického vý-
zkumu. S rozšiřováním indikačních kritérií 
checkpoint inhibitorů nabývá na významu 
poznání fundamentálních vztahů mezi 
jednotlivými subpopulacemi buněk imu-
nitního systému a  cytokinových pomě-
rů nádorového mikroprostředí i  studium 
chování nádorových buněk a  imunitního 
systému obecně. Vzhledem k  velmi spe-

cifickému mechanismu protinádorového 
působení těchto protilátek cestou odblo-
kování efektorových buněk imunitního 
systému je nutné počítat s tím, že odpověď 
na léčbu přichází s delším časovým odstu-
pem od  podání, než na  jaký jsme zvyklí 
při konvenční terapii. Rovněž nežádoucí 
účinky jsou jiné než u běžné onkologické 
terapie a  jsou způsobeny nadměrnou ak-
tivitou imunitního systému (autoimunitní 
nežádoucí účinky).

K  nejčastěji postiženým orgánům pat-
ří kůže (vyrážka se svěděním nebo bez, 
eventuálně až puchýře) a gastrointestinál-
ní trakt. Imunologické vyšetření a  moni-
torování imunitního stavu onkologických 
pacientů by proto měly být součástí stan-
dardní péče, zvláště při možnosti nasazení 
moderní imunoterapie. 

E-mail: jan.spacek@vfn.cz

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

NOVÉ POZNATKY V IMUNOTERAPII
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Léčba nádorů hlavy a  krku je vázána 
na  komplexní onkologická centra. Multi-
disciplinární týmy zahrnují otorinolaryn-
gologa s onkochirurgickou zkušeností, kli-
nického a radiačního onkologa, radiologa, 
patologa, stomatologa, gastroenterologa, 
nutricionistu a řadu dalších specialistů. 

Obecně se časná stadia dlaždicobuněč-
ných karcinomů léčí chirurgicky nebo 
radiačně. Pokročilá operabilní stadia pak 
kombinací chirurgie a pooperační radiote-
rapie či chemoradioterapie. U  karcinomů 
hrtanu a  hypofaryngu lze upřednostnit 
primární chemoradioterapii jako larynx 
záchovný postup, ovšem chirurgie je po-
nechána v  záloze pro případ persistence 
nebo recidivy. Základem léčby inopera-
bilních dlaždicobuněčných karcinomů 
je radioterapie, jejíž účinek je navyšován 
pomocí konkomitantní chemoterapie, pří-

padně alterací frakcionačního schématu 
nebo cílenou léčbou (cetuximab). U reku-
rentních a metastatických nádorů, u nichž 
nelze uplatnit léčbu lokální (radioterapie, 
chirurgie), je možné indikovat léčbu systé-
movou (chemoterapie, cílená biologické 
léčba, nově i imunoterapie). 

Pro pacienty s nádory hlavy a krku je nut-
né více než jinde zajistit podpůrnou léčbu. 
Rozvoj akutní radiační dermatitidy a mu-
kositidy významně ovlivňuje kvalitu života. 
Radiační mukositida v  oblasti polykacích 
cest je spojena s  bolestmi, sníženým pří-
jmem stravy a hubnutím, které následně 
může ovlivnit hojení, imunitu a  další po-
chody. Proto je nutné klást důraz na výži-
vu včetně případného zavedení perkután-
ní endoskopické gastrostomie, analgetika 
atd. Podpůrná léčba musí být zajištěna 
i pro případ pozdních komplikací.

E-mail: milan.vosmik@fnhk.cz

M. VOŠMIK
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP V LÉČBĚ 
NÁDORŮ ORL OBLASTI 
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Hereditární a  familiární karcinom prsu 
tvoří cca 25 % všech nádorů prsu. Odhad 
genetického rizika vzniku nádoru, disku-
ze o  přínosech genetického poradenství/
testování a  sdělení výsledků vyšetření je 
prováděno klinickým genetikem. Výpo-
čet individuálního rizika vzniku onemoc-
nění vyžaduje vytvoření 3generačního až 
4generačního rodokmenu s  informace-
mi o  výskytu onkologických onemocnění 
v rodině nezávisle ze strany matky a otce. 
Familiární karcinom prsu je identifikován, 
pokud má pacientka dvě a  více prvo- či 
druholiniových příbuzných s karcinomem 
prsu v  rodině. V  naší populaci je odha-
dován výskyt BRCA1/2 mutace u  1 : 500 
osob, u určitých etnik (Aškenázští Židé) je 
incidence významně vyšší 1 : 50 osobám. 

Nejčastěji se setkáváme s genetickými al-
teracemi ve vysoce penetrantních genech 
BRCA1/2, TP53, PTEN, PALB2 či v  nízce 
penetrantních genech BRIP, CHEK2, ATM. 
Léčba časného karcinomu prsu a vaječní-
ku u osob s alteracemi v genech BRCA1/2 
je obdobná jako u sporadického onemoc-
nění. Diskutujeme s pacientkou možnost 
provedení druhostranné profylaktické 
mastektomie a  bilaterální profylaktické 
adnexektomie. Nově do léčby těchto one-
mocnění proniká cílená terapie s  PARP 
inhibitory. Zdravé nosičky alterace v hlav-
ních predispozičních genech podstupují 
specializovanou dispenzarizaci (à 6 měsí-
ců), jsou jim nabídnuty profylaktické chi-
rurgické výkony na  rizikových orgánech, 
chemoprevence, preimplantační genetic-
ká diagnostika a psychosociální podpora. 

E-mail: martina.zimovjanova@vfn.cz

M. ZIMOVJANOVÁ
Onkologická klinika VFN v Praze

GENETICKÉ ASPEKTY KARCINOMU 
PRSU A VAJEČNÍKŮ
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