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4 funkcionality v onkologii 

Prevence a časný záchyt

Komplexní onkologická  léčba  

Dispenzarizace, záchyt rekurencí i duplicit

Data a informace



Prevence a časný záchyt

1)  Tři  screeningové programy  (3 dg ZN pro ženy, 1 dg pro muže)
centralizovány  do akreditované  sítě s ekvitním pokrytím ČR

2)  Komplexní onkologické prohlídky   (cca 15 dg ZN ) 
decentralizovány  praktickým lékařům

naplňování vyhlášky ??? 
+ centralizace  do KOC ??
zatím jediné Oddělení preventivní onkologie 

v Masarykově  onkologickém ústavu v Brně

3) Onkogenetické poradny – specifický režim podle nálezu 
centralizovány do některých KOC 



Komplexní onkologická léčba (Věstník MZd 13/2017)

poměrně zdařile centralizovaná s ekvitním pokrytím ČR 

2 NOC : Národní onkologická centra  ( + ERN-RC)

12 KOC :  Komplexní onkologická centra

6 HOC : Hemato-onkologická centra

2 DOC : Dětská onkologická centra 

prostor pro ROS – regionální onkologické skupiny v gesci KOC
prostor pro SOS – specializované onkologické skupiny v gesci ČOS



Dispenzarizace, včasný záchyt rekurencí i duplicit
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předstojná žláza - prostata (C61)

prs - ženy (C50)

jícen (C15)

melanom kůže (C43)

dutina ústní a hltan (C00-C14)

mozek a mícha (C70-C72)

močový měchýř (C67)

průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34)

játra a intrahepatální žlučové cesty (C22)

slinivka břišní (C25)

žaludek (C16)

pojivové a měkké tkáně (C47,C49)

děloha (C54,C55)

varle (C62)

mnohočetný myelom (C90)

hrtan (C32)

tlusté střevo a konečník (C18-C21)

hrdlo děložní - cervicis uteri (C53)

vaječník (C56)

ledvina (C64)

leukémie (C91-C95)

žlučník a žlučové cesty (C23,C24)

Hodgkinův lymfom (C81)

non-Hodgkinův lymfom (C82-C85,C96)

štítná žláza (C73)

ostatní zhoubné nádory

Pouze protinádorová
léčba

Protinádorová léčba 
+ dispenzarizace

Dispenzarizace a  jiná 
vyšetření

zatím řešeno různě,
i neefektivně

růst prevalence

nutná
decentralizace
vyléčených

bude obtížná 

Deficit konceptu 3v1 (integrované terciární, sekundární a primární prevence)



data nebo vata 

Cave : „lot of data, few information“ 

Data a informace : centralizované



Anton Kaulbach : Faust



alternativa ? 
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