
Závěr zástupců výboru ČPFS: 
 
Vážená paní docentko, 
 
děkuji za zaslání shrnutí našeho jednání. S kolegy pneumology jsme doplnili  některé body, což činíme 
hlavně proto, že bychom přivítali, kdyby tento text měl  spíše charakter “zápisu”, který bychom 
předložili ostatním členům Výboru ČPFS k posouzení.   
Také by asi měl být doplněn seznam účastníků jednání. 
 
Za ČPFS tedy : Prof.MUDr,Vítězslv Kolek,DrSc. 
                          Prof.MUDr. Miloslav Marel,CSc. 
                          Prof.MUDr.Miloš Pešek,CSc. 
                          Prof.MUDr. Jana Skřičková,CSc. 
                          Prof.MUDr.Martina Vašáková, PhD. 
 
Schůzka proběhla v pracovním duchu, byla vedena doc.MUDr.Janou Prausovou PhD. Bylo 
konstatováno,že společným cílem je zkvalitnění péče o nemocné s nitrohrudními nádory při udržení 
dobré dostupnosti péče a dobré mezioborové spolupráce.  
Zástupci České pneumologické a ftizeologické společnosti opakovali svůj požadavek na vytvoření 
center vysoce specializované pneumoonkologické péče (CVSPP). Zdůraznili, že by centra byla v 
zařízeních, která   jsou KOC a z této struktury se nevymezovala.  Vysvětlili souvislosti  návrhu CVSPP, 
který vznikal jako mezioborový dokument spolu se zástupci  onkologů, hrudních chirurgů,  MZ a 
plátců. Omluvili se za to, že v návrhu nebyla explicitně zmíněna struktura  radioterapeutické péče, 
neboť MZ  předpokládalo   vysokou standardní  úroveň této činnosti ve všech pracovištích.                  
Zástupci ČOS trvají nadále na organizaci onkologické péče pouze pod záštitou KOC s funkčními 
multidisciplinárními týmy, kde v případě péče o pacienty s plicními nádory bude samozřejmě součástí 
týmu pneumolog. V týmu bude samozřejmě radiolog, hrudní chirurg, klinický a radiační onkolog. Byla 
zdůrazněna i nutnost prohloubení spolupráce s pneumology a onkology, kteří nepracují v KOC. 
Společné indikační semináře, referování pacientů s cílem zlepšení kvality péče o pacienty s nádory 
plic.  
Hovořilo se i o možnosti   podávání  léků pro specializovanou péči o plicní nádory ve všech  KOC, kde 
doposud  nepracovala pneumoonkologická centra. Byl vysloven názor,že pokud by měly být tyto léky 
podávané ve všech KOC, je nutné, aby všechny KOC měly utvořen pneumoonkologický tým splňující 
kritéria CVSPP (s případnou možností nasmlouvat si místně nedostupnou péči na nejbližším možném 
pracovišti).  Tento aspekt bude třeba projednat s konkrétními lékaři v dalších potenicálních centrech 
(České Budějovice. Liberec  apod).  
Cílem by měla být  garance kvality péče obou společností, čemuž by jistě pomohly společné 
vzdělávací akce, podpora onologů ve vzdělávání v pneumologii  a   podpora pneumologů při 
vzdělávání v onkologii. 
 
 Dále se pracovní skupiny domluvily, že pneumoonkologové  o onkologové  upraví  původní  text  
návrhu  CVSPP.  Obě verze budou vypracovány do 31.1.2016. 
Poté proběhne  další setkání obou skupin, bylo navrženo přizvat take hrudní chirurgy. 
 
 
 
 


