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úvodní slovo

VáÏení pfiátelé, kolegynû a kolegové,

dostáváte do rukou první ãíslo dal‰ího roãníku ãasopisu Klinická onkologie, kter˘ je periodikem âeské onkologické spoleãnosti âLS

JEP a Slovenské onkologické spoleãnosti. V konkurenci více neÏ 130 ãasopisÛ pro lékafie, vydávan˘ch v souãasné dobû v na‰í repub-

lice, ale i mezi ãasopisy, zab˘vajícími se onkologickou tematikou, si dokázala Klinická onkologie udrÏet své pevné místo a oblibu ãte-

náfiÛ - lékafiÛ ale i sester, pracujících s onkologicky nemocn˘mi. 

Kdo ví, jak rychle se onkologie v posledních letech rozvíjí, nebude pochybovat o úãelnosti a dÛleÏitosti na‰eho ãasopisu. I kdyÏ vût-

‰ina z nás vyuÏívá informace z internetu, ãte dal‰í na‰e i zahraniãní ãasopisy, Klinická onkologie má v na‰í informaãní síti svoje 

pevné místo.

V editoriálu prvního ãísla Klinické onkologie vám chci pfiipomenout Národní onkologick˘ program âeské republiky, kter˘ stano-

vila âeská onkologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti Jana Evangelisty Purkynû a dále ustanovení a garantování Komplex-

ních onkologick˘ch center a Komplexních onkologick˘ch skupin. 

K Národnímu onkologickému programu se pozitivnû vyjádfiily pfiíslibem spoluzodpovûdnosti a pomoci pfii jeho plnûní jiÏ stovky

organizací a institucí v na‰í republice, dal‰í písemné pfiísliby stále pfiicházejí.

Onkologická onemocnûní jsou trvalou hrozbou a to nejen pro státy Evropy a Severní Ameriky. Jejich poãet i u nás trvale narÛstá

a jsou v na‰í republice na druhém místû v pfiíãinû úmrtí hned za onemocnûním srdce a cév. Pfiíãiny tohoto nedobrého stavu jsou velmi

komplexní a na v‰echny se snaÏí reagovat právû Národní onkologick˘ program (NOP).

Není pfiehnané tvrzení, Ïe na kaÏdém obãanu na‰í republiky záleÏí, jak úspû‰nû se zhoubn˘mi nádory bojujeme. Není to tedy ani

zdaleka jen úkol nás zdravotníkÛ, je nutné, aby si tento problém uvûdomily jiÏ dûti v základní ‰kole, v‰ichni dospûlí vãetnû zamûst-

navatelÛ a zamûstnancÛ, politikÛ, prostû je nutné, aby se problematika zhoubn˘ch nádorÛ stala souãástí celonárodního povûdomí

a sehrávala dÛleÏitou roli v na‰em my‰lení i v celostátní politické agendû. Jasn˘ názor na zdravotní politiku vãetnû onkologické pro-

blematiky se v blízké budoucnosti stane v˘znamn˘m argumentem pfii volbách pfiedstavitelÛ na v‰ech úrovních.

Zlep‰ování prevence, screeningu, vãasné diagnostiky, léãby podle zásad medicíny zaloÏené na dÛkazech i rozvíjení paliativní péãe

se musí stát prestiÏní záleÏitostí v na‰í zemi tak, aby kaÏd˘, kdo se v tomto smûru angaÏuje, byl vnímán a také odmûÀován na patfiiã-

né, to znamená vysoké, úrovni. Onkologická léãba je stále draÏ‰í a vyuÏití v‰ech jejich moÏností je na hranici únosnosti i pro bohaté

státy, natoÏ pak pro nás. Efektivnû je moÏné pracovat jen pfii urãité mífie integrace onkologick˘ch sluÏeb. Kdo léãí zhoubné nádory

ãastûji, léãí je lépe. Programy podporované WHO, UICC, EC, OECI i EORTC zdÛrazÀují nutnost vytváfiení národních onkologick˘ch

center. Vefiejnost má právo mít informace o transparentní síti odbornû garantovan˘ch onkologick˘ch sluÏeb a postupnû také o kvali-

tû a ekvitû péãe.

S tûmito v˘chodisky a jako souãást naplÀování bodu 4 Národního onkologického programu se v˘bor âeské onkologické spoleã-

nosti âLS JEP rozhodl udûlit garanci âeské onkologické spoleãnosti tûm pracovi‰tím, která naplÀují pfiijatá odborná kriteria Kom-

plexního onkologického centra nebo Komplexní onkologické skupiny a která pomohou také spoluvytváfiet síÈ onkologick˘ch sluÏeb

v regionech ve spolupráci s men‰ími oddûleními nebo ambulancemi zúãastnûn˘mi na onkologické péãi. SíÈ byla zaloÏena na princi-

pu ãtyfi kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebeevaluace a komunikace. Garance byla udûlena 18. centrÛm a skupinám. Jen tak je moÏ-

né zajistit udrÏiteln˘ rozvoj nárÛstu nákladÛ na onkologickou léãbu pfii zachování principu ekvity, to znamená pokrytí populace srov-

nateln˘mi onkologick˘mi sluÏbami s pfiístupem k informacím o prevenci, diagnostice a léãbû onkologick˘ch onemocnûní. Jen tak se

mÛÏe dostat správná léãba správnému pacientovi.

DÛleÏitou kapitolou je sledování kvality ve v‰ech oblastech péãe. Domníváme se, Ïe k anonymizovan˘m informacím o kvalitû jed-

notliv˘ch zdravotnick˘ch zafiízení by v budoucnosti mûli mít pfiístup v‰ichni obãané na‰í republiky, aby si mohli léãebnou péãi vybírat

dle vlastního zváÏení tak, jak jim to zaruãuje na‰e ústava. V souãasné dobû se dokonãuje www portál Národního onkologického pro-

gramu a Komplexních onkologick˘ch center a skupin, kter˘ bude mimo jiné slouÏit i ke sledování kvality a dostupnosti onkologické

péãe. K ‰iroké informovanosti nejen onkologÛ, ale i ostatních zdravotníkÛ i vefiejnosti slouÏí na‰e stránky. Trvale je roz‰ifiujeme o dal-

‰í kapitoly, jsou pravidelnû v krátk˘ch intervalech aktualizovány, jejich náv‰tûvnost rychle stoupá. 

Podporujeme kontinuitu, modernizaci a praktické vyuÏívání databáze Národního onkologického registru (NOR) âeské republiky

jako zdroje informací pro fiízenou preventivní a diagnosticko - léãebnou péãi v onkologii. Správné získávání a vyuÏívání dat nám umoÏ-

Àuje nejen kontrolovat vlastní práci, ale i argumentovat relevantními daty vÛãi Svûtové zdravotnické organizaci (WHO), Evropské

unii a dal‰ím mezinárodním organizacím, které v souãasné dobû mají informace o na‰í onkologii malé ãi zkreslené.

Jaká dÛleÏitost je dávána podpofie podobn˘m Národním onkologick˘m programÛm v zahraniãí lze demonstrovat na dvou pfiíkladech.

Ve Spojen˘ch státech americk˘ch pfievzal zá‰titu na jejich NOP v minulosti prezident Nixon a dal‰í ameriãtí prezidenti v tom pokra-

ãují. V roce 2000 francouzsk˘ prezident Chirac na slavnostním zasedání v PafiíÏi za pfiítomnosti pfiedstavitelÛ vlády, jednotliv˘ch stran,

prÛmyslníkÛ, lékafiÛ, sester a vefiejnosti slavnostnû pfievzal zá‰titu na francouzsk˘m NOP a vyhlásil mu v‰estrannou podporu.

Je pro nás v‰echny velkou ctí, uznáním i pfiíslibem do budoucnosti, Ïe v roce 2005 prezident âeské republiky Václav Klaus pfievzal

zá‰titu nad Národním onkologick˘m programem âeské republiky.
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