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Definice KOC

• Komplexní onkologická centra (KOC) jsou zdravotnická zařízení či jejich 
sdružení, která v rámci péče o onkologické pacienty splňují odborná kritéria
deklarovaná Českou onkologickou společností (ČOS).

• Aktuální seznam KOC je dán Věstníkem Ministerstva zdravotnictví České 
republiky, ročník 2015, částka 4, článek 5, s. 26: „Seznam center vysoce 
specializované onkologické péče v ČR“ z 20. března 2015.

• Vymezení oboru zdravotní péče: Centra KOC zajišťují komplexní 
diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onkologickým onemocněním. 

• Komplexní onkologická centra jsou koordinátory a organizátory onkologické 
péče ve svých spádových regionech. Je do nich soustředěna zejména vysoce 
specializovaná péče, edukační aktivity i hodnocení kvality a výsledků péče.

http://www.onconet.cz/index.php?pg=onkologicka-pece-ceska-republika--kriteria-cos-pro-udeleni-statusu-koc
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c-4/2015_10111_3242_11.html


Co znamená „soustředění vysoce specializované péče“ v případě plicní rakoviny?

LC Neo/adjuvantní První linie Udržovací  th. Vyšší linie

NSCLC Neskvamózní bez 
mutací (35%)

Durvalumab
chemo chemo +/- beva

chemo + pembrolizumab
chemo + beva+ atezolizumab
Pembrolizumab (PDL-1 >50%)

Pemetrexed
Bevacizumab
Gemcitabin

Nivolumab Pembrolizumab, Atezolizumab
Doc ± ramucirumab
Doc ± nintedanib
Pemetrexed
Afatinib, Erlotinib

NSCLC Skvamózní (40%) Durvalumab
chemo

Platin. dublet 
chemo + pembrolizumab
Pembrolizumab (PDL-1 >50%)
Platin. dublet + necitumumab

Gemcitabin
Docetaxel
Necitumumab

Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab
Doc+/- ramucirumab
Afatinib, Erlotinib

NSCLC EGFR mutace 
(10%)

Afatinib/ Erlotinib/ Gefitinib
Osimertinib

Afatinib/Erlotinib/ 
Gefitinib

Chemoterapie
Osimertinib (T790M+)

NSCLC ALK-translokace 
(2%)

Crizotinib
Alectinib

Crizotinib
Alectinib

Crizotinib, chemoterapie
Ceritinib, brigatinib, lorlatinib, Alectinib

NSCLC ROS1 mutace (1%) crizotinib

NSCLC BRAF mut (1%) dabrafenib + trametinib

SCLC (12%) CHRT chemo + atezolizumab

necentrovécentrové Nová úhrada registrované bez úhrady



Léčebné modality v ČR 2015:
Operace 12%
Radioterapie 25 %
Chemoterapie 39 %
Podpůrná léčba 38 %

Přehled stadií, léčebných metod a životní prognózy nemocných s plicní rakovinou

Pětileté přežití



Kritéria ČOS pro udělení statusu KOC
• 1. Personální kritéria
• 2. Materiálně technická kritéria

• A) radioterapeutické přístrojové vybavení
• B) vybavení pro systémovou léčbu

• M.j. kompletní dg možnosti pro stanovení prediktivních parametrů (patologie!)
• Centrální ředění cytostatik

• 3. Další kritéria
• KOC zajišťuje…
• Onkolgická diagnostika disponuje…zobrazovací metody…labolatorní dg
• Klinická a radiační onkologie disponuje…
• Chirurgie, která je rozsahem péče zaměřena na péči o onkologické pacienty, zajišťuje…:
• Podpůrná a paliativní péče v centru:…
• Dokumetace, dispenzarizace, klinická hodnocení, organizace onkologické péče….



Síť KOC v ČR



Z úkolů Národního onkologického programu ČR

•Zlepšit časnou diagnostiku zhoubných nádorů, zejména ve 
spolupráci s lékaři prvního kontaktu.
•
•Prosazování rovného přístupu populace k onkologickým 
službám, dále rovného přístupu k informacím o prevenci, 
diagnostice a léčbě onkologických onemocnění ve spolupráci 
s onkologickými pracovišti mimo KOC. 



Model – role KOC při skríninku ca prsu
• 1. pozitivní nález na MMG (+- UZ) v dg centru
• 2. ověření punkční biopsií – v režii dg centra
• 3. multidisciplinární tým se znalostí lokoreg. rozsahu: návrh léčebné strategie = 

koordinační úloha
• 4. předání pacientky k terapii = koordinační úloha, léčba může být v KOC, kde 

proběhla diagnostika, nebo jinde (podle potřeby „vysoce specializované péče“)
• 5. zajištění follow-up = koordinační úloha

Důsledky skríninku ca prsu
• 1. vzestup incidence (zachycení „indolentních“ onemocnění?)
• 2. změna v rozložení stadií ve prospěch časného stadia 1
• 3. pokles mortality
• 4. vzestup prevalence, část dlouhodobě (5-10 let) léčena adjuvantně



Představa postupu v rámci programu časného 
záchytu karcinomu plic v rámci KOC
• 1. pozitivní nález na LD CT – dg centrum radiodiagnostické
• 2. předání pacienta k ověření s biopsií = bronchoskopie, event. další 

metody – dg centrum pneumo(onko)logické  - čekací doby??
• 3. kompletizace stagingu + funkční testy – dg centrum 

pneumo(onko)logické – čekací doby? Časový faktor!!!
• 4. multidisciplinární tým = návrh léčby
• 5. zajištění léčby – koordinační úloha, vhodné pracoviště může být 

jinde
• 6. zajištění follow-up – koordinační úloha, zejména u nemocných 

nevyžadujících vysoce specializovanou péči je vhodné sledování v 
tandemu onkolog+pneumolog v místě bydliště (mimo KOC)



Očekávání od programu časného záchytu 
rakoviny plic

• 1. incidence nezvýšena, resp. vyšší záchyt prvním období
• 2. změna poměru stadií ve prospěch stadia I
• 3. vzestup četnosti operací, event. SABR
• 4. pokles mortality
• 5. pokles celkové ekonomické zátěže vzhledem k velmi nákladné léčbě 

stadia IV



Děkuji za pozornost
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