
Deklarace 
 

Komplexního onkologického centra (KOC) nebo 
Komplexní onkologické skupiny (KOS) a 

 
žádost o garanci  

Českou onkologickou společností ČLS JEP 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Deklarujeme vůli poskytovat komplexní onkologickou péči naplňováním kriterií  
 
Komplexního onkologického centra             (platí pro jediné IČO): 
 
Komplexní onkologické skupiny                   (platí pro více IČO) 
 
 
pod názvem  : 
 
 
s adresou : 
 
 
a žádáme o přiznání statutu pracoviště garantovaného Českou onkologickou 
společností ČLS JEP 
 

Deklarujeme, že naplňujeme následující kriteria komplexních onkologických služeb 

KOC/KOS a jsme ochotni spolupracovat na jejich auditu i dalším rozvíjení : 

 

1. Onkologická diagnostika 
jsme vybaveni zobrazovacími metodami radiologickými, sonografickými, nukleární medicíny  i 
endoskopickými na úrovní soudobých standardů.  
jsme vybaveni laboratorní onkologickou diagnostikou biochemickou, hematologickou, histo- 
patologickou, včetně dostupnosti peroperační histologické diagnostiky 
zajistíme v indikovaných případech  dostupnost onkogenetických konzultací 

 
2. Interní onkologie 
 

máme samostatné lůžkové onkologické oddělení nebo klinika se zajištěnou intenzivní péčí  
o onkologicky nemocné.  
máme onkologické ambulance s každodenním provozem.  
máme sjednocený systém přípravy cytostatik   
máme stacionář pro ambulantní podání chemoterapie 
v době této deklarace máme ....... atestovaných klinických onkologů 

 
3. Radiační onkologie 
 

máme potřebné přístrojové vybavení ozařovacími přístroji, dozimetrií a plánováním podle standardů 
stanovených Společností radiační onkologie, biologie a fyziky, počet lineárních urychlovačů je ........ 
máme samostatné lůžkové oddělení nebo klinika sloužící zčásti nebo zcela pro ozařované 
onkologicky nemocné 
máme ambulance radiační onkologie s každodenním provozem 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

v době této deklarace máme ...... atestovaných radioterapeutů a ........ radiačních fyziků 
 
 
4. Chirurgická onkologie 
 

umíme zajistit chirurgické služby ve všech chirurgických oborech využívaných v léčbě solidních 
zhoubných nádorů 
můžeme jmenovitě označit chirurgické specialisty či ordináře zajišťující pro KOC/KOS    
chirurgickou péči v onkologii digestivní, hrudní , mammární, kožní, gynekologické, urologické, 
ortopedické, neurochirurgické, otorhinolaryngologické a maxilofaciální 
garantujeme úzkou spolupráci chirurgů s histopatologem a jejich odpovědnost za kvalitu tkáňového 
materiálu odesílaného k vyšetření.  

 
 
5. Podpůrná a paliativní péče 
 

zajišťujeme dostupnost specializované ambulantní nebo konziliární péče v oblastech : léčba bolesti, 
nutrice, klinická psychologie, péče o stomie.  
máme k dispozci konziliární péči v oblasti léčby infekčních komplikací  
máme vypracován funkční systém paliativní péče o nemocné po ukončení protinádorové léčby 
vycházející z principů kontinuity onkologické péče a závazku neopuštění pacienta lékařem 
zajišťujeme dostupnost specializované lůžkové paliativní péče  

 
 
6. Onkologická dokumentace 
 

zajišťujeme dostupnost ucelené dokumentace o onkologicky nemocném, včetně nálezů 
zobrazovacích metod ve filmové nebo digitální podobě a archivovaného histopatologického 
materiálu   
vedeme záznamy o informovaném souhlasu onkologicky nemocných s léčbou 
vedeme řádnou dokumentaci o jednotlivých etapách onkologické léčby , tedy operačních protokoly, 
záznamy o radioterapii a chemoterapii podle specifických oborových standardů  
odesíláme kompletně vyplněné  Hlášení zhoubného novotvaru u každého onkologicky nemocného, 
za jehož léčbu jsme převzali odpovědnost  
máme přehled o počtu onkologicky nemocných podle jednotlivých diagnóz a jsme ochotni tyto 
informace zveřejnit v anonymizované podobě  
máme zájem na vyhodnocování výsledků své onkologické diagnostiky a léčby formou sebeevaluace 
a lokálních programů kontroly kvality péče   

 
 
7. Dispenzarizace onkologicky nemocných 
 

každému onkologicky nemocnému léčenému v našem KOC/KOS zajišťujeme dispenzární péči podle 
povahy onemocnění,  celkového stavu a přání nemocného v KOS/KOC nebo po dohodě s jiným 
specialistou  
pro lékaře, který má dispenzarizaci provádět, zajišťujeme potřebnou dokumentací o léčbě 
nemocného a možnost další spolupráce s KOC/KOS.  

 
 
8. Stanovení odpovědnosti za onkologicky nemocného 
 

v každé fázi vyšetřování, léčby nebo dispenzarizace onkologicky nemocného je u nás nemocnému i 
z dokumentace u nás vedené zřejmé, kdo za nemocného odpovídá a kam se může s náhlými 
potížemi nebo pro konzultaci obrátit  

 
 
 
 
 



 
 
9. Klinická hodnocení a zavádění nových postupů 
 
 
 

 

 

ve své rutinní práci se řídíme doporučenými postupy (standardy) onkologické diagnostiky a léčby 
pro účast na klinických hodnoceních (studiích) a zavádění nových postupů máme vytvořen 
transparentní systém, zahrnující stanovení odpovědnosti i spolupráci s etickou komisí  

 
10. Organizace onkologické péče v regionu 
 

jsme si vědomi, že se statutem KOC/KOS garantovaného ČOS ČLS JEP souvisí naše zásadní role 
při utváření racionální sítě onkologických služeb a spoluodpovědnost za kvalitu a stav organizace 
onkologické péče v našem regionu či v okruhu naší působnosti 
strukturu této regionální sítě onkologických služeb, v jejímž centru působíme, dokážeme popsat, 
máme zájem na jejím formování i fungování a průběžně se snažíme o odstranění jejích nedostatků 

 
 
Máme trvalý zájem na zdokonalování svých onkologických služeb i své role jako silného 

článku v síti pracovišť komplexní onkologické péče v České republice, garantovaných 

Českou onkologickou společností ČLS JEP. Jsme otevřeni spolupráci s ostatními KOC/KOS, 

výměně odborných informací,  součinnosti s Českou onkologickou společností a  

v tuzemském i mezinárodním kontextu se budeme pokládat za součást České sítě 

onkologických center (Czech Cancer Center Network). 

 

 

Jméno, tituly a podpis vedoucího KOC/KOS :   

 

Kontaktní adresa, telefon, e-mail :  

 

 

Souhlas ředitele zdravotnického zařízení (v případě KOC) nebo ředitelů zdravotnických 

zařízení  (v případě KOS) :                                        


