
Místo roboticky asistovaných výkonů  

v onkourologii



O čem budu hovořit?

• Proč roboticky asistované výkony?

• Situace v ČR a ve světě

• Jak pokračovat dále?

• Rizika?



Principy operační léčby nádorových onemocnění

• Radikalita

• Maximální šetření tkání neobsahujících nádorovou 
tkáň

• Miniinvazivita

• Kombinace s dalšími léčebnými modalitami

Předpoklady:

• Výchova špičkových odborníků

• Mezioborová spolupráce

• Využití moderních technologií

Cesta:

• Koncentrace v centrech



Je problém významný?



Incidence nádorů u mužů v ČR v období 2004-2008

Source: National Cancer Registry of the Czech Republic
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Proč robotika?



Teoretické výhody

Dokonalá vizualizace tkání (Highly-magnified 3D 

HD Vision)

Jemné nástroje s rozsahem pohybu větším než 

lidská ruka, bez třesu

Větší komfort a prodloužení „výkonnosti“ 

operatéra



Promítá se využití technologie do výsledků léčby?



Komplikace po RARP



Funkční výsledky: kontinence po RARP



Funkční výsledky: potence po RARP



Onkologické výsledky RARP



Perspektivy do budoucna

• Zlepšování mechanických vlastností nástrojů

• Snižování počtu vstupů

• Zlepšování optických vlastností

• Vizualizace nádorové tkáně

• ……….



ICG binds to albumin protein

ICG injected into bloodstream

Firefly™ Fluorescence Imaging

Excitation laser light from illuminator 

Return signal from fluorescing ICG



Indikace k robotické operativě v onkourologii

• Radikální prostatektomie

• Resekce ledviny pro nádor

• Experimentálně: radikální cystektomie

• Potenciálně: nefroureterektomie a některé návazné výkony

Důvody:

• RARP snižuje krevní ztráty, zlepšuje kvalitu života (délka hospitalizace, 
kontinence, potence) při srovnatelných časných onkologických výsledcích

• Roboticky asistovaný výkon umožňuje rozšířit indikace záchovných 
výkonů na ledvině

Ale:

• Data jsou zahraniční

• Je známá významná závislost výsledků na operační technice, zkušenostech 
operatéra, pooperační péči

• Onkologické výsledky závisí na návaznosti na komplexní uro-onkologickou 
péči 



Jaká je situace ve světě a v ČR?



Installs by Country and Region Total 2988

Europe

476

USA 

2,082

Australia/New 

Zealand 33

Japan 159

South Korea 43

China 25

India 24

Taiwan 18

Singapore  7

Thailand 6 

Malaysia 3

Philippines 2

Indonesia 1

Saudi  Arabia 11

Israel 6

Qatar 4

Lebanon 2

Pakistan 2

Egypt 1

Kuwait 1

Middle

East

27

Latin

America

36

Norway 10

Czech Republic  7

Finland 5

Austria 5

Ireland 3

Luxembourg 1 

Slovakia 1 

Monaco 1

Distribution

Italy 70

Spain 26

Turkey 22

Russia 20

Direct

France 73

Germany 64

UK 38

Belgium 31

Switzerland 24

Sweden 22 

Netherlands 19

Denmark 15

Asia

288

Canada 22

Greece 9

Romania 5

Bulgaria 2

Portugal  1

Poland 1

Slovenia 1

South Africa 1



2013:  nově umístěné da Vinci Si + 

počet výkonů

2013 INSTALACE VÝKONY

USA 342 421,667

EMEIA 87 68,371

LACA 17 10,721

APAC 100 21,794

WORLDWIDE 546 522,553

• Každý týden je umístěno 11 da Vinci systémů

• Průměrný počet dV výkonů na systém je 175

• Celkem 2 988 da Vinci systémů na světě

• 606 nemocnic má 2 nebo více da Vinci systémů



Instalace relativní k počtu obyv.

  

Belgie            

Počet 

obyvatel 10,5 

ČR               

Počet 

obyvatel 10,5 

Švédsko       

Počet 

obyvatel 9,3 

Švýcarsko     

Počet 

obyvatel 7,92 

2008 22 7 12 12

2009 23 9 12 13

2010 25 9 13 15

2011 25 8 14 17

2012 28 8 15 18

2Q2013 31 8(7) 21 21



Jak by měla být robotická operativa v urologii 

dále rozvíjena?

Koncepce ČUS z roku 2012



Kritéria umístění robotických systémů

Návaznost na systém urologické péče:

• Plnohodnotné urologické oddělení s adekvátním přístrojovým vybavením, 
minimálně 30 lůžek

• Adekvátní personální zabezpečení, zkušenost s výkony potenciálně 
indikovanými k robotické chirurgii (alespoň 100 každoročně v posledních 
3 letech)

• Adekvátní pooperační péče (JIP, ARO), zajištění diagnostiky i řešení 
komplikací (CT atd.)

• Potenciál i pro zavádění nových indikací (cystektomie apod.)

Návaznost na systém onkologické péče

• Urologické oddělení nebo klinika v místě KOC

Splnění předokladu adekvátního hodnocení a prezentace výsledků, 
návaznost na systém edukace

• Urologické pracoviště akreditované akreditační komisí pro urologii při MZ 
ČR jako pracoviště II. typu 



Faktory hodnocení výsledků
definice sledovaných parametrů

způsob sledování 

protokoly

Příklad RARP:

• Vstupní parametry: identifikace, věk pacienta, komorbidity, charakteristika 
a rozsah nádoru (cT, nálezy z biopsií, pT, PSA, GS), stav potence, typ 
výkonu

• Hodnocené parametry: peri a pooperační komplikace (Dindo-Clavien), 
délka hospitalizace, krevní ztráty, onkologické (pokles PSA, okraje)

• Cílové parametry: přežití bez biochemické recidivy, přežití bez progrese, 
OS, DSS

• Protokol sledování: minimálně a 1 rok PSA, klinické vyšetření



Jaká je realita?

Stávající situace:

• NNH

• ÚVN

• USA

• Nem. Mostiště

• Ústí n. Labem

• Nový Jičín

• FN Olomouc

KOC:

• Hradec Králové

• FN Bulovka ve 
spolupráci s FTN a VFN

• FN Olomouc

• FN Plzeň

• FN Ostrava

• FN Motol

• KN Liberec

• KN Zlín

• MOU ve spolupráci s 
FN Brno a USA

• MN Ústí n. L

• Č. Budějovice

• Jihlava

• N. Jičín



Jaký lze očekávat objem péče?



Počty výkonů – současnost a potenciál

• Radikální prostatektomie:

• 2010: v ČR 1379 RP (+ laparoskopické) + 846 RALP (877 v 
2011)

• (92% radikálních prostatektomií v USA provedeno roboticky)

• 2010: Stádium I+II 4791 pacientů, z toho 3674 do věku 75 let

• Odhad 2014: 6624 pacientů ve stádiu I+II, 1194 ve stádiu III

• V urologii 980 robotických výkonů v roce 2011 (959 v roce 
2010) 

• Radikální prostatektomie:

• Vzhledem k narůstající incidenci zhruba 3000 výkonů v 
nejbližších letech



Počty výkonů – současnost a potenciál

• Resekce ledviny:

• 2010: v ČR 563 výkonů

• 2010: Stádium I 1438 pacientů (1725 ve stádiu I+II)

• Odhad 2014: 1886 pacientů ve stádiu I+II

• Resekce ledviny:

• Zhruba 750 nemocných indikovaných k resekčnímu výkonu v 
nejbližších letech, z toho zhruba 400 vhodných k 
endoskopickému výkonu

•



Počty výkonů - výhled

• Radikální prostatektomie:

• Vzhledem k narůstající incidenci zhruba 3000 výkonů v 
nejbližších letech

• Resekce ledviny:

• Zhruba 750 nemocných indikovaných k resekčnímu výkonu v 
nejbližších letech, z toho zhruba 400 vhodných k 
endoskopickému výkonu

•

• Potenciál: 3500 robotických urologických výkonů ročně 

• Minimální roční počet výkonů 200-300 na jeden přístroj

• 15-18 center v ČR



Důsledky další stagnace nebo chybného postupu 

• Stagnace rozvoje operační léčby urologických nádorů

• Migrace pacientů za léčbou mimo území ČR

• Odchod perspektivních odborníků do zahraničí

V případě nerespektování principu návaznosti na systém 
urologické a onkologické péče:

• Rozpad péče o pacienty s urologickými nádory

• Problematické využívání potenciálu  drahých technologií

• Problematické zavádění nových postupů



Co je třeba udělat? 

• Jasně definovat koncepci další existence a rozvoje

• Definovat podmínky provádění robotických výkonů ze strany 
poskytovatele

• Zařadit úhradu robotických výkonů do systémů úhrad


