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informace âOS

Prohlá‰ení âeské onkologické spoleãnosti 
J. E. Purkynû ke zvefiejnûn˘m údajÛm evropské 
populaãní studie EUROCARE-4.

The Statement of the Czech Oncology 
Society on the Data published in Eurocare-4 
- the European Population Study.

Dne 22.8. 2007 byla ãeská vefiejnost informována o údaj-
nû ‰patn˘ch léãebn˘ch v˘sledcích ãeské onkologie, které
byly publikovány ve studii EUROCARE-4 v zahraniãním
ãasopise Lancet Oncology. Tato studie srovnává data
o pûtiletém pfieÏití onkologick˘ch pacientÛ diagnostiko-
van˘ch v letech 1995 - 99, s následn˘m sledováním do roku
2003, ve vybran˘ch evropsk˘ch státech (1). Navazující stu-
die potom pfiiná‰í i aktualizovaná data o pfieÏití v letech 20-
00-2002 (2). Pro âeskou republiku je zde u fiady onkolo-
gick˘ch diagnóz skuteãnû publikováno relativnû nízké
dosahované pfieÏití ve srovnání s nejvyspûlej‰ími evrop-
sk˘mi státy. 

Vedení âeské onkologické spoleãnosti se proti tûmto
v˘stupÛm zcela zásadnû ohrazuje a odmítá je. KaÏd˘ pub-
likovan˘ v˘stup musíme posuzovat a váÏit podle vstupních
informací, ze kter˘ch vze‰el. Pro studii EUROCARE-4
byly z âR nahlá‰eny zcela nerelevantní a nereprezentativní
údaje, jak dále doloÏíme. Zahraniãní autofii studie ov‰em
nejsou na vinû, neboÈ pracovali s oficiálnû pfiedan˘mi daty
na‰eho státu a nemûli dÛvod je zpochybÀovat. Vinu nese
správce národních onkologick˘ch dat, Ústav zdravotnic-
k˘ch informací a statistiky âR (ÚZIS âR), resp. Minis-
terstvo zdravotnictví âR, pod jehoÏ hlaviãkou musela b˘t
data oficiálnû pfiedána . Na oficiálních publikacích studie
EUROCARE-4 je jako odpovûdná pfiedávající osoba uve-
den Mgr. J. Holub, pracovník ÚZIS âR. Z ãasov˘ch úda-
jÛ vypl˘vá, Ïe toto probûhlo je‰tû za b˘valého vedení minis-
terstva pfied volbami v roce 2006. Velmi smutné je, Ïe se tak
stalo opakovanû, podobné problémy totiÏ byly s ãesk˘mi

daty jiÏ pfii publikování studie EUROCARE-3 v roce 2003.
Ani pfies velmi silné protesty odborné onkologické spo-
leãnosti nedo‰lo bohuÏel k nápravû. 

âeská republika vede dlouhodobû (od roku 1977) Národní
onkologick˘ registr, kter˘ patfií mezi nejvût‰í a nejkvalit-
nûj‰í databáze Evropy. Nadto jde o databázi reprezentativ-
ní a úplnou, neboÈ jsou v ní zadána data o v‰ech pacientech
za celé sledované období. Vedení této databáze vypl˘vá ze
zákona a je tedy povinné. Za celé období sledování registr
obsahuje více neÏ 1,4 milionu záznamÛ, za období t˘kají-
cí se studie EUROCARE-4 (1995-99) jde o více neÏ 270
000 záznamÛ. Nicménû oficiální podklady pro studii
EUROCARE-4 byly pfiedány pouze ze západních âech a to
zfiejmû opût nereprezentativnû. Zmínûná zahraniãní publi-
kace uvádí 19 423 pfiedan˘ch záznamÛ z této oblasti, nic-
ménû v Národním onkologickém registru máme za období
1995-99 vedeno pro PlzeÀsk˘ a Karlovarsk˘ kraj 24 257
záznamÛ. Obdobné nesrovnalosti lze nalézt i v datech vyká-
zan˘ch z âR do pokraãující anal˘zy pro období 2000-2002.
Vût‰ina státÛ zahrnut˘ch do EUROCARE-4 pfiitom poskyt-
la úplná, tedy reprezentativní data za celou populaci a uved-
la 100% pokrytí své populace. Pro âeskou republiku
EUROCARE-4 uvádí pouze 8% pokrytí populace. Pfieda-
ná data tedy vypovídají pouze o velmi minoritní ãásti na‰e-
ho registru a státu. V Ïádném pfiípadû nelze tyto údaje zobec-
nit na celou republiku. Celorepubliková data, která máme
dlouhodobû k dispozici, nebyla do studie pfiedána. Pfiedání
dat nebylo s odbornou spoleãnosti nijak konzultováno. 

Odborná onkologická spoleãnost nyní podnikne nutné kro-
ky k nápravû situace. âe‰tí onkologové v˘sledky léãby
dlouhodobû sledují a mají k dispozici údaje vypovídající
o celé ãeské populaci. Tyto relevantní hodnoty pfievy‰ují
u fiady onkologick˘ch diagnóz evropsk˘ prÛmûr a obhaju-
jí tak i velké investice, které ve prospûch onkologické léã-
by ãesk˘ stát vynakládá. V pfiiloÏené tabulce uvádíme hod-
noty pfieÏití pro nûkteré onkologické diagnózy, kalkulované

Vybrané diagnózy

Pûtileté relativní pfieÏití dosahované v âR Pûtileté relativní pfieÏití

uvádûné pro Evropu

Pacienti

V‰ichni pacienti *

ve studii EUROCARE-4

s protinádorovou (pacienti diagnostikovaní 

léãbou v období 1995-99)

C50: Prs (Ïeny) 80,3 % 78,8 % 79,5 %

C18-C21: Tlusté stfievo 
a koneãník

57,1 % 49,5 % 53,5 %

C43: Melanom kÛÏe 84,1 % 83,3 % 85,4 %

C34: PrÛdu‰ky a plíce 13,1 % 9,9 % 10,2 %

Tabulka: *Urãité procento nádorÛ je diagnostikováno ve velmi pokroãilém stavu, kter˘ jiÏ neumoÏÀuje protinádorovou terapii, pfiípadnû je tato tera-

pie znemoÏnûna zdravotním stavem pacienta nebo i jeho vlastním odmítnutím léãby. Anal˘za provedená na skupinû „v‰ichni pacienti“ tak sice pfiiná-

‰í celková populaãní data, o skuteãném v˘konu zdravotnick˘ch zafiízení ale vypovídá hodnota zji‰tûná u pacientÛ, ktefií pro‰li protinádorovou léãbou. 
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stejnou metodou, jaká byla pouÏita ve studii EUROCARE-
4. Úpln˘ pfiehled v˘sledkÛ léãby pro v‰echny onkologické
diagnózy byl v bfieznu 2007 publikován v ãasopise Klinic-
ká onkologie a v brzké dobû jej dáme k dispozici vefiejnos-
ti na webov˘ch stránkách onkologické spoleãnosti
(www.linkos.cz; www.svod.cz). /Poznámka redakce:
podrobná anal˘za vzniklé situace bude publikována v pfií‰-
tím ãísle ãasopisu Klinická onkologie/.

V˘sledky pûtiletého relativního pfieÏití onkologick˘ch
pacientÛ dosahované v âR 
(data pro vybrané diagnózy za období 1995 - 2003, zahr-
nuty jsou validní záznamy ze v‰ech typÛ zdravotnick˘ch
zafiízení, vûkovû standardizováno, odk. ã. 3, tab.*). 

V tomto prohlá‰ení se snaÏíme pfiedev‰ím zastavit ‰ífiení
dezinformací o ‰patné léãbû onkologick˘ch pacientÛ v âR.
Jde o velmi závaÏnou skuteãnost, jak z profesionálního, tak
i z lidského hlediska. V na‰em státû Ïije nûkolik set tisíc
onkologick˘ch pacientÛ a tito lidé, ani jejich pfiíbuzní, nesmí
b˘t psychicky po‰kozováni ‰ífiením takto popla‰n˘ch zpráv.
Prohla‰ujeme tedy, Ïe ãeská onkologie za posledních 15 let
v˘raznû zlep‰uje své v˘sledky, které jsou nyní na evropské

i n f o r m a c e
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Masarykovy univerzity v Brnû

VáÏené kolegynû, váÏení kolegové,

V̆ bor âeské onkologické spoleãnosti si Vám dovoluje oznámit smutnou zprávu , po dlouhé nemo-
ci zemfiel prim. MUDr. Jan Fischer. 
Primáfi Fischer byl dlouholet˘m vedoucím onkologického pracovi‰tû Krajské nemocnice v âes-
k˘ch Budûjovicích. Byl nejenom vynikajícím onkologem a radioterapeutem, ale také neúnav-
n˘m bojovníkem a lep‰í postavení ãeské onkologie a onkologÛ. Pod jeho vedením vzniklo v âes-
k˘ch Budûjovicích v˘znamné onkologické a radioterapeutické pracovi‰tû vybavené moderní
technikou.
Odchodem primáfie Fischera ztrácí ãeská onkologie jednoho z pfiedních odborníkÛ a ti co ho zna-
li, dobrého pfiítele .

âest jeho památce

prof. MUDr. Jifií Vorlíãek, CSc.
pfiedseda âeské onkologické spoleãnosti âLS JEP 

V Brnû 18.ãervence 2007

úrovni a v fiadû diagnóz mírnû pfiekraãují evropsk˘ prÛmûr. 
Samozfiejmû to neznamená, Ïe neexistují problémy. Stále
je vysoké procento nádorov˘ch onemocnûní zachytáváno
ve velmi pokroãilém stavu, kde je jiÏ nadûje na dlouhodo-
bé pfieÏití v˘znamnû sníÏena. Tyto problémy ale odpovídají
situaci v kterékoli jiné evropské zemi. Odborná onkolo-
gická spoleãnost uãiní ve spolupráci se stávajícím vedením
Ministerstva zdravotnictví âR v‰echna potfiebná opatfiení,
aby o tomto vûrohodnû informovala ãeskou vefiejnost a aby
se závaÏná a chybná interpretace národních dat jiÏ neopa-
kovala. 

V Brnû dne 24. 8. 2007


