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i domácí pfiedná‰ky a pfiedsednictví sekcí na kongresech jsou
u tohoto pilného vûdeckého pracovníka nepoãitatelné. Vysok˘
profesionální standard prof. ·vejdy se projevil i v jeho aktivním
ãlenství v mnoha vûdeck˘ch spoleãnostech a organizacích. Ze
zahraniãních spoleãností nutno jmenovat Deutsche Akademie
der Naturforscher „Leopoldina“, Gesellschaft für Pathologie der
DDR, Deutsche Gesellschaft für Pathologie (BDR), Pathologi-
cal Society of Great Britain and Ireland, European Society of
Pathology, World Association of Pathological Societies, Inter-
nationale Gesellschaft für Chemo- und Immunotherapie. V teh-
dej‰í âeskoslovenské republice byl ãlenem Rady lékafisk˘ch vûd
âSAV, Vûdecké rady Ministerstva zdravotnictví i Vûdeckého
v˘boru RVHP pro komplexní problémy maligních nádorÛ. Byl
dále ãlenem komise expertÛ pro studium kostních nádorÛ amela-
noblastomÛ pfii WHO v Îenevû, pfiedsedou âeské histochemické
a cytochemické spoleãnosti, ãlenem v˘boru Onkologické spo-
leãnosti a v˘boru Spoleãnosti patologick˘ch anatomÛ. Dále
pfiedsedou Spoleãnosti pro tkáÀové kultury. Na Lékafiské fakul-
tû brnûnské Masarykovy univerzity byl dlouholet˘m ãlenem
vûdecké rady, po dvû ãtyfiletá období prodûkanem a v roce 1968
byl zvolen dûkanem fakulty.
Profesor ·vejda, se svou vzdûlaností, pracovitostí, svobody-
milovností a nadhledem, Ïil svÛj produktivní vûk v té nejhor-
‰í dobû pro odpÛrce jakékoliv autoritáfiské moci. Velmi tûÏce
nesl nûmeckou okupaci a stejnû potom i lÏivou podstatu a sys-
tematické násilí komunistického reÏimu, preferujícího pod-

prÛmûr a prÛmûr. Jako pfiesvûdãen˘ konzervativnû liberální
demokrat a nestraník mûl kaÏdodenní problémy s prosazová-
ním sv˘ch obecnû organizaãních i personálních pfiedstav. Pan
profesor nám mûl svou odbornou velikostí, koncepãní vizí
v patologii i onkologii a osobním pfiíkladem co odkázat a jeho
v˘roãí stojí za hlubokou vzpomínku. 

ALE· REJTHAR
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PREVENCE  JAKO NEJSILNùJ·Í  ZBRA≈  V BOJI
PROTI  ONKOLOGICK¯M  ONEMOCNùNÍM

JOUKALOVÁ  Z.
MASARYKÒV  ONKOLOGICK¯  ÚSTAV  BRNO
CENTRUM  KOMUNIKACE  S  VE¤EJNOSTÍ

MasarykÛv onkologick˘ ústav (MOÚ) v Brnû je jedineãné
zdravotnické zafiízení v âeské republice, specializované
onkologické centrum s nadregionální pÛsobností, kde jsou
na jednom místû soustfiedûny v‰echny nezbytné medicínské
obory pro zaji‰tûní komplexní onkologické péãe, které zahr-
nují epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality proti-
nádorové léãby, rehabilitaci, vûdecko-v˘zkumnou práci i pre-
a postgraduální v˘uku a osvûtovou ãinnost zamûfienou na
‰irokou vefiejnost. Je to ústav, kter˘ se zab˘vá léãbou onko-
logick˘ch onemocnûní uÏ více neÏ 70 let. A právû díky sv˘m
letit˘m zku‰enostem s léãbou rakoviny kladou jeho pracovní-
ci velk˘ dÛraz na prevenci a snaÏí se nûkter˘mi programy
urãen˘mi ‰iroké vefiejnosti podchytit nádorové onemocnûní
vãas. BohuÏel, zdravotní poji‰Èovny nûco podobného nena-
bízejí. Podle platn˘ch vyhlá‰ek jsou k dispozici pouze dílãí
preventivní onkologická vy‰etfiení hrazená ze zdravotního
poji‰tûní, v nûkter˘ch pfiípadech omezena na urãitou etapu
Ïivota (napfi. mamární screening urãen˘ Ïenám od 45 do 69
let, a to jednou za dva roky). Tato vy‰etfiení jsou v‰ak pro ãas-
n˘ záchyt vût‰iny nádorÛ nedostateãná. Proã? Dvoulet˘ inter-
val mÛÏe b˘t v nûkter˘ch pfiípadech pfiíli‰ dlouh˘, není doce-
nûn v˘znam rodinné onkologické anamnézy a kromû jiného
chybí také komplexní pohled. Proto MOÚ pfii‰el s progra-
mem urãen˘m samoplátcÛm, kter˘ nazval Preventivní 
onkologick˘ program pro kaÏdého, jehoÏ mottem je: DÛle-
Ïitûj‰í, neÏ onemocnûní léãit, je jim pfiedcházet...

Jeho cílem je záchyt zhoubn˘ch nádorÛ v ãasném, plnû
vyléãitelném stadiu. Zahrnuje základní vy‰etfiení nejãastûj‰ích
onkologick˘ch diagnóz - komplexní vy‰etfiení onkologem,
vy‰etfiení krve s dÛrazem na tumormarkery (celkem 27 polo-
Ïek), vy‰etfiení moãi, rtg. plic, hemokult, v pfiípadû nutnosti
koæonoskopie, UZ bfiicha - jater, slinivky, ledvin, u Ïen gyne-
kologická prohlídka vãetnû cytologie pochvy..., u muÏÛ vy-
‰etfiení varlat a prostaty a dále prevence interních chorob, EKG,
echo srdce a poradna zdravé v˘Ïivy (obezitologie).
Podnût k tomuto kroku dal odborníkÛm z MOÚ program
nazvan˘ Péãe onkologÛ o seniory, kter˘ byl v ústavu zave-
den v bfieznu 2004. Ze statistiky za minul˘ rok (2005) vypl˘-
vá, Ïe bylo vy‰etfieno celkem 681 seniorÛ, z toho u 55 bylo
objeveno nádorové onemocnûní = 8 %. Znovu tak bylo potvr-
zeno, Ïe nádorové onemocnûní lze cílen˘m vy‰etfiením odha-
lit je‰tû ve stadiu, kdy neãiní Ïádné potíÏe a kdy je vyléãi-
telné. 
MoÏná, Ïe fiada lidí se pozastaví nad tím, Ïe jde o vy‰etfiení,
která si musí lidé sami platit (Preventivní onkologick˘ pro-
gram pro kaÏdého stojí 2 000,- Kã). Ale ani ty nejvyspûlej‰í
zemû svûta nemají na to, aby hradily ve‰kerou zdravotní péãi
jen z prostfiedkÛ povinného zdravotního poji‰tûní. 
Musíme si zvyknout, Ïe jsme za své zdraví odpovûdni sami,
Ïe nemÛÏeme od státu oãekávat, Ïe se postará o v‰echno. Pro-
to bychom mûli vyuÏívat v‰ech moÏností, jak onemocnûním
pfiedcházet, sami aktivnû vyhledávat preventivní programy,
které dávají urãitou vnitfiní jistotu, Ïe se nám zatím zákefiná
nemoc vyh˘bá. Tak, jak jsme ochotni - a vÛbec o tom neuva-
Ïujeme - s autem jezdit na pravidelné garanãní prohlídky, aby-
chom mûli jistotu, Ïe nám na silnici neselÏe (a vÛbec se nedi-
víme, Ïe nás stojí mnohdy tisíce), tak bychom si mûli zvyknout
chodit na jakési „garanãní prohlídky“ i se sebou sam˘mi
(a vûnovat urãit˘ obnos i do svého zdraví).
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V MOÚ jsou tedy nabízeny prohlídky:
1. pod jednou stfiechou,
2. provedeny odborníkem,
3. ãasovû nenároãné,
4. maximálnû efektivní k danému rozsahu vy‰etfiení.

A je‰tû nûkolik statistick˘ch ãísel, která mohou o nutnosti pre-
ventivních prohlídek v oblasti onkologie pfiesvûdãit:
- pfiibliÏnû kaÏd˘ 3. obyvatel âeské republiky onemocní v prÛ-

bûhu svého Ïivota nádorov˘m onemocnûním
- kaÏdoroãnû onemocní nádorov˘m onemocnûním zhruba 

50 000 obyvatel âeské republiky,
- 29 000 obyvatel této zemû na nádorové onemocnûní kaÏdo-

roãnû zemfie,

- âeská republika zaujímá ve v˘skytu fiady onkologick˘ch
onemocnûní pfiední místa, ve v˘skytu rakoviny tlustého stfie-
va má dokonce smutn˘ svûtov˘ primát.

âasnû zachycená nádorová onemocnûní jsou vyléãitelná, pfii
léãbû ãasn˘ch fází solidních nádorÛ pfievládají prosté lokální
chirurgické metody, léãba ãasné nádorové choroby neinvali-
dizuje, nezmrzaãuje, nemá dlouhodobé dÛsledky a v nepo-
slední fiadû léãba ãasn˘ch stadií stojí mnohem ménû penûz.

Na webov˘ch stránkách Masarykova onkologického ústavu -
- Preventivní program MOÚ - lze také najít tabulku, která
zachycuje pfiehled nejãastûj‰ích nádorov˘ch onemocnûních
v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategoriích, kter˘ vychází z dat
Národního onkologického registru (vyjma nádorÛ kÛÏe):

Preventivní onkologick˘ program pro kaÏdého byl zaveden v MOÚ od 2. kvûtna leto‰ního roku. Aby mûl lékafi na kaÏdého
zájemce dostatek ãasu, bylo plánováno dennû vy‰etfiit 6, maximálnû 7 lidí. Hned od zaãátku byl o nûj velik˘ zájem. Do konce
ãervence se jej zúãastnilo 310 lidí z celé republiky i ze zahraniãí (vût‰inou se jednalo o klienty, ktefií mají v na‰í republice pfií-
buzné - Slovensko, Itálie, Anglie, ·védsko). Z toho u 5 klientÛ byla zji‰tûna rakovina ledvin a 1x rakovina varlat, neonkolo-
gick˘ch onemocnûní nûkolik desítek, vût‰inou hypertenze, zv˘‰ená hladina cholesterolu, loÏisková onemocnûní jater a plic.
Znamená to 2% záchyt onkologick˘ch onemocnûní, coÏ dokazuje, Ïe byl program sestaven optimálnû a Ïe má své velké opod-
statnûní. Je jen ‰koda, Ïe zatím MOÚ nena‰el dal‰í spojence, ktefií by podobné vy‰etfiení nabízeli i v jin˘ch ãástech republiky.

nádory kolorekta = nádory tlustého stfieva a koneãníku
nádory horního zaÏívacího traktu = nádory jícnu, Ïaludku, tenkého stfieva, Ïluãov˘ch cest, jater a slinivky bfii‰ní 

Vûk 15 - 25 26 - 35 36 - 45
Ïeny nádory krve a uzlin nádory gynekologické nádory gynekologické

nádory gynekologické nádory krve a uzlin nádory prsu
nádory ‰títné Ïlázy nádory ‰títné Ïlázy nádory krve a uzlin

muÏi nádory krve a uzlin nádory varlat nádory krve a uzlin
nádory varlat nádory krve a uzlin nádory varlat
nádory mozku nádory mozku nádory koloreka

Vûk 46 - 55 56 - 65 66 – 75 76 - v˘‰e
Ïeny nádory prsu nádory prsu nádory prsu nádory horního 

zaÏívacího traktu
nádory nádory nádory kolorekta nádory kolorekta
gynekologické gynekologické
nádory kolorekta nádory kolorekta nádory horního  nádory prsu

zaÏívacího traktu
muÏi nádory plic nádory plic nádory plic nádory kolorekta

nádory kolorekta nádory kolorekta nádory kolorekta nádory prostaty
nádory horního nádory horního nádory prostaty nádory horního
zaÏívacího traktu zaÏívacího traktu zaÏívacího traktu




