
Zpráva ze služební cesty „Meeting off the sub-group on Proton Therapy Centres“, konání 
22.10.2018 v Lucemburku. 
 
 
 
Setkání bylo svoláno z iniciativy European Investment Bank (EIB) zjistit smysluplnost a rozsah 
možných investic do protonové terapie v rámci EU. Investice by se týkala již existujících center a 
event. i rozvoje dalších pracovišť, především v oblasti výzkumu. Přítomné státy prostřednictvím svých 
zástupců představili situaci jednotlivých států z hlediska indikace a provádění protonové terapii 
v kontextu radiační onkologie. 
 
Přítomní experti radiační onkologie informovali o existenci i indikaci protonové terapie, využití pro 
pacienty, budoucí rozvoj v každé zemi. Za Českou republiku vystoupil prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., 
který informoval o počtech pacientů, u kterých je v ČR indikována radioterapie, o počtech pracovišť – 
komplexních onkologických centrech, o způsobech indikace radioterapie prostřednictvím 
multidisciplinárních týmů, včetně protonové terapie.  Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA 
informovala o napojení protonového centra do onkologické skupiny spolu s FN v Motole a 2. LF UK. O 
existenci multidisciplinárního týmu radiačních onkologů, kteří společně působí na pracovišti fotonové 
i protonové terapie a kteří společně indikují příslušnou pro pacienta vhodnou terapii. 
 
Společný panel expertů konstatoval jednoznačnou vhodnost aplikované protonové terapie pro 
dětské pacienty. Standardy léčby v této i ostatních indikacích se shodují se standardy, které stanovila 
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky. Dále konstatovali, že chybí jednoznačné důkazy o 
benefitu léčby u všech diagnóz a to nejen u léčby protonové, ale i u všech ostatních moderních 
léčebných přístupech v oblasti radiační onkologie (IMRT, tomoterapie, cyber-knife, jiné částicové 
léčby apod.). Studie u těchto terapeutických přístupů byly konstatovány jako problematicky 
uskutečnitelné, nákladné, s velmi dlouhou dobou sledování pacientů a tudíž vyhodnocením jejich 
výsledků. 
 
Problematickým byla konstatována ekonomická stránka realizace protonové terapie. Není 
jednoznačný postoj, který by zcela spojoval všechny zúčastněné státy. Realizace protonové léčby 
vychází v každé zemi dle jejich hospodářské situace a dle ceny protonové terapie v každém státě.   
Postoj není ani zamítavý, ani jednoznačně doporučující. Realizace je na každém státě individuálně. 
 
Byla doporučena jednoznačně mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými centry, indikace 
v multidisciplinárních týmech a vedení registrů. Tyto všechny atributy Česká republika již nyní 
splňuje. Model napojení protonového centra byť komerčního na velkou, nejlépe univerzitní 
nemocnici, tak jak je tomu v ČR, je považováno za velmi správné. Návštěva uvedeného setkání byla 
jednoznačně přínosná. 
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