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SíÈ onkologické péãe v âR – onkocentra
Koncepce hodnocení kvality v chirurgii dnes vychází z pfiedpokladu, Ïe se zvy‰ujícím se poãtem v˘konÛ (operací) stoupá

i kvalita v˘sledkÛ. Tuto koncepci „high-volum center“ v‰ak není moÏné pfiijímat zcela bez v˘hrad. V âR bylo ustanoveno 18

onkocenter (Vûstník MZ ãástka 6, srpen 2006). Na tato pracovi‰tû je nutno soustfiedit vybrané onkochirurgické operace a v oblas-

ti, která s centrem spolupracuje, koordinovat práci dal‰ích chirurgick˘ch oddûlení s pfiihlédnutím k místním podmínkám a to

zejména personálním a materiálním.

Pro chirurgy v onkocentrech se nepochybnû onkochirurgie stane pfievaÏující ãástí jejich ãinnosti a daleko více neÏ v minu-

losti tak vystoupí do popfiedí nutnost profilizace v této specializaci. Konstituování onkocenter je pro chirurgy pfiíleÏitostí, aby se

v péãi o onkologicky nemocné vrátili na místo, které jim patfií a âeská chirurgická spoleãnost a Sekce onkochirurgie âeské onko-

logické spoleãnosti v tom musí vyvinout iniciativu.

Prezentace onkochirurgie
Mediální prezentace onkochirurgie v laické vefiejnosti, ale i v odborn˘ch medicínsk˘ch kruzích je zcela nedostateãná a ãasto

aÏ zavádûjící. Chirurgie se nechala zatlaãit, a to nejen v onkochirurgii, do postavení servisního ne-li fiemeslného oboru, kter˘ by

mûl technicky dokonale provádût svûfiené úkoly. âasto sly‰íme jak˘ typ a rozsah operace indikuje nechirurg, jako by indikace

k operaci nebyla zcela v˘sadním právem a zodpovûdností operatéra. Vina je v‰ak i na stranû chirurgÛ, mnohdy v jejich nezájmu

garantovat nemocnému nûco víc neÏ jen operaci. Chirurg se nemÛÏe omezit jen na ãinnost na operaãním sále, byÈ by byla sebe

nároãnûj‰í, ale musí b˘t ‰iroce vzdûlán a angaÏován v rozsahu své specializace. Je nezbytné vzkfiísit a v Ïivot uvést poÏadavek

na‰ich uãitelÛ, Ïe „dobr˘ chirurg je operující internista“.

Souãasné cíle
1. Dopracovat a podrobit diskusi náplÀ specializace z onkochirurgie. Koncipovat ji tak, aby byla rovnocennou kvalifikací se spe-

cializací klinická onkologie pro danou oblast chirurgie napfi. gastrointestinální, hrudní apod. a navrhnout toto doplnûní v rám-

ci novelizace do zákona o postgraduálním vzdûlávání.

2. PoÏadovat zafiazení základÛ onkochirurgie do atestaãní náplnû klinické onkologie a úãast chirurgÛ pfii tûchto kvalifikaãních

atestacích.

3. Dopracovat a podrobit diskusi koncepci pracovní náplnû a pravomoci ordináfie pro onkochirurgii v rámci onkocenter pfiípad-

nû dal‰ích vût‰ích nemocnic. Prosadit tuto funkci okamÏitû do ãinnosti onkocenter a v˘hledovû do novelizované vyhlá‰ky.

4. Prosazovat úãast zástupcÛ chirurgÛ pfii jednání o financování onkologie a onkocenter.

Postgraduální vzdûlávání v radiaãní onkologii v âeské republice a zahraniãí.
Petera J.
Klinika onkologie a radioterapie, FN a LF Hradec Králové

Základním dokumentem, o kter˘ se opírá specializaãní prÛprava v radiaãní onkologii v zemích Evropské unie, je „Recom-

mended Curriculum for the Specialist Training of Medical Practitioners in Radiotherapy (Radiation Oncology) within Europe.“

Tento dokument je v˘sledkem nûkolikaleté ãinnosti pracovní skupiny European Core Curriculum Working Party, povûfiené Euro-

pean Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) a European Board of Radiotherapy (EBR) harmonizací speci-

alizaãního vzdûlávání v radiaãní onkologii v zemích roz‰ifiující se Evropy. Cílem projektu je zaji‰tûní ekvivalentní odborné pfií-

pravy ve v‰ech evropsk˘ch zemích a umoÏnûní v evropsk˘ch právních normách zakotvené mobility pracovníkÛ. Projekt byl pod-

pofien programem Europe Against Cancer. 14. 12. 2002 pfiedstavitelé národních odborn˘ch spoleãností a radioterapeutick˘ch

organizací z 35 evropsk˘ch zemí nové curriculum radioterapie pfiijali. Evropské Core Curriculum je rovnûÏ kompatibilní s Pro-

gramme Requirements for Residency Education in Radiation Oncology publikovan˘m The American Board of Radiology. Odpo-

vûdnost za implementaci evropsk˘ch standardÛ a zásad specializaãní prÛpravy spoãívá na národních organizacích a institucích

zodpovûdn˘ch za vzdûlávání.

Podle definice evropského curricula je radioterapie (radiaãní onkologie) obor klinické medicíny, kter˘ pouÏívá ionizaãní záfie-

ní, samostatnû nebo v kombinaci s jin˘mi modalitami, pro léãbu pacientÛ s maligními nebo jin˘mi onemocnûními. Odtud pra-

mení dvojitá terminologie – radiaãní onkologie/radioterapie. Radiaãní onkologie/radioterapie zahrnuje odpovûdnost za diagnos-

tiku, léãbu, sledování a podpÛrnou péãi u onkologick˘ch pacientÛ jako integrální ãást multidisciplinární léãby.

Cílem specializaãní prÛpravy je vzdûlávat a prakticky vy‰kolit lékafie v oboru radiaãní onkologie/radioterapie na úroveÀ nezá-

vislého specialisty.

Délka specializaãní pfiípravy je pûtiletá pfii plném úvazku, nebo pfiíslu‰nû prodlouÏená pfii ãásteãném úvazku. Nejménû 60%

ãasu musí b˘t stráveno klinickou prací v souladu s obsahem core curricula.

Forma udûlení licence pro radiaãní onkologii/radioterapii je ponechán na systému vytvofieném v jednotliv˘ch zemích.

Evropské Core Curriculum definuje poÏadavky na technické vybavení a personální zabezpeãení v˘ukov˘ch pracovi‰È a na

poãty léãen˘ch pacientÛ.
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Na kaÏdém v˘ukovém pracovi‰ti má b˘t vedoucí v˘ukového programu. Nedoporuãuje se, aby byl totoÏn˘ s vedoucím oddû-

lení. Je zodpovûdn˘ za pravidelné dokumentované schÛzky vyuãujících, na kter˘ch se probírají cíle programu a stav jejich rea-

lizace. SchÛzek se má zúãastnit alespoÀ jeden lékafi ve specializaãní prÛpravû.

Pracovi‰tû musí mít adekvátní personální zabezpeãení, aby se radiaãní onkologové zodpovûdní za v˘uku mohli studentÛm

dostateãnû vûnovat. Na pracovi‰ti musí b˘t rovnûÏ pfiítomni radiologiãtí fyzici podílející se na v˘uce. Je rovnûÏ poÏadována bio-

logická laboratofi pro seznámení s experimentální radiobiologií. Pokud k dispozici není, mûla by b˘t v˘uka radiobiologie poskyt-

nuta formou akreditovan˘ch národních nebo mezinárodních kurzÛ.

Personální zabezpeãení v˘uky má b˘t provûfiováno 1x za 5 let.

V̆ ukové pracovi‰tû musí mít dostupná oddûlení hematologie/klinické onkologie, chirurgické onkologie, gynekologické onko-

logie, ORL, dûtské onkologie, urologie. Musí b˘t zabezpeãen pfiístup k moderním zobrazovacím technikám vãetnû nukleární

medicíny a k moderní histopatologické diagnostice. Musí b˘t k dispozici knihovna vybavená odborn˘mi ãasopisy a uãebnicemi

a pfiístup k internetov˘m databázím.

StudentÛm má b˘t zaji‰tûna úãast na národních a alespoÀ dvou evropsk˘ch v˘ukov˘ch kurzech. KaÏd˘ student musí mít log-

book dokumentující jeho praxi.

K zaji‰tûní kvality v˘uky jsou doporuãeny pravidelné zevní audity.

Curriculum zahrnuje znalosti biologie nádorového bujení, radiobiologie, základÛ radiologické fyziky, ochrany pfied ionizují-

cím záfiením, zobrazovacích technik, metod klinického v˘zkumu, ekonomiky zdravotnictví, diagnostiky, epidemiologie nádoro-

v˘ch onemocnûní, principÛ chirurgické léãby, patologie nádorÛ, chemoterapie, hormonální léãby, biologické léãby, psychologie

a speciální onkologii jednotliv˘ch nádorov˘ch onemocnûní.

Na základû evropského curricula byl kolektivem v˘boru Spoleãnosti radiaãní onkologie, biologie a fyziky âLS JEP vypra-

cován Vzdûlávací program v oboru radiaãní onkologie. Editorem byl nejprve Doc. MUDr. Josef Kovafiík, po jeho odchodu do

Spojného království Doc. MUDr. Pavel ·lampa.

Podmínkou získání specializace v oboru radiaãní onkologie je absolvování spoleãného interního základu v délce trvání mini-

málnû 24 mûsícÛ a specializované strukturované pfiípravy v minimální délce 48 mûsícÛ. Celková doba pfiípravy je tedy minimál-

nû 6 let. Specializovan˘ v˘cvik v oboru radiaãní onkologie zahrnuje 36 mûsícÛ praxe v radiaãní onkologii a 12 mûsícÛ praxe

v terapeutické aplikaci cytotoxické chemoterapie, bioterapie a hormonální léãby.

Rozsah poÏadovan˘ch teoretick˘ch znalostí a praktick˘ch dovedností je dán náplní spoleãného interního základu a doporu-

ãeními evropského curricula.

Dále byly stanoveny minimální poÏadavky pro pfiiznání statutu akreditovaného v˘ukového pracovi‰tû pro obor radiaãní onko-

logie. Akreditované pracovi‰tû musí léãit zevní radioterapií minimálnû 600 nov˘ch onkologick˘ch pacientÛ a brachyterapií 70

pacientÛ za rok. Musí mít vytvofien˘ program kvality poskytované léãby. Pfiístrojové vybavení musí zahrnovat pfiístup k pláno-

vacímu CT a trojrozmûrnému plánování radioterapie, simulátor, minimálnû dva vysokoenergetické moderní ozafiovaãe (z toho

minimálnû jeden lineární urychlovaã s moÏností elektronového svazku), vybavení pro intersticiální a intrakavitární brachytera-

pii, modelovou laboratofi, dozimetrické vybavení.

Na pracovi‰ti musí b˘t dostatek personálu, tj. minimálnû jeden radiaãní onkolog se specializovanou zpÛsobilostí na 125 nov˘ch

pacientÛ za rok a pfiíslu‰n˘ poãet radiologick˘ch fyzikÛ dle doporuãení EFOMP. Vedoucí akreditovaného pracovi‰tû je lékafi s nej-

vy‰‰ím vzdûláním v oboru radiaãní onkologie/radioterapie, vûdecky a publikaãnû ãinn˘.

Jak Vzdûlávací program v oboru radiaãní onkologie tak poÏadavky na akreditovaná centra jsou plnû v souladu s poÏadavky

Evropské unie a byly schváleny MZ âR. 

Variabilita onkologickej starostlivosti – ak˘ je prínos edukácie v onkológii 
pre „State of the art of treatment“.
Jurga L. M.
Okologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave

V posledn˘ch dekádach je lieãba zhubn˘ch nádorov (ZN) charakterizovaná t˘m, Ïe z pôvodne ãisto chirurgického prístupu

sa vyvinula komplexne koordinovaná a sofistikovaná chirurgická lieãba, radiaãná terapia a chemoterapia v ‰ir‰om slova zmysle,

teda vãítane hormonálnej manipulácie a biologickej lieãby. Patrí sem tieÏ manaÏment lieãby bolesti, v˘Ïivy a starostlivosÈ o psy-

chosociálne otázky pacientov. Súãasne v‰ak rastie a prehlbuje sa nevyhnutná vedomostná báza, ktorá je predpokladom správnej

indikácie a aplikácie ãasto vysoko sofistikovan˘ch terapeutick˘ch postupov. V̆ sledkom, je, Ïe sa vytvorili sub‰pecializácie a tímy

zaoberajúce sa jednou z lieãebn˘ch modalít, prípadne lieãbou niektorej nádorovej entity. Anal˘zy kvality jasne ukázali, Ïe naj-

lep‰ie terapeutické v˘sledky sa dosahujú vo veºk˘ch centrách (ústavy, kliniky).

Odpoveìou na inherentné v˘zvy pri poskytovaní „state-of-the-art treatment“ („best current management“) je napr. „The Ame-

rican College of Surgeons“, ktorá certifikuje hospitalizaãné onkologické programy („hospital-based cancer programs“); vyÏadu-

je v‰ak spoluprácu s internistick˘mi onkológmi, radiaãn˘mi onkológmi a chirurgmi pri tzv. „prospective treatment planning con-

ferences“.
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