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Sekce podpůrné léčby ČOS 

• Založení schváleno výborem ČOS 24.10.2017.  

• Platforma má sdružovat: 

    onkology,  

    lékaře prvního kontaktu,  

    specialisty (gastroenterology,  dermatology, 
pneumology, hematology, urology….),  

    sestry a další odborníky pro podpůrnou péči 



Cíle sekce vycházejí z: 
Národní onkologický program ČR „Zlepšení kvality života onkologicky nemocných.“ 

 

1) Zlepšit kvalitu života pacientů: během léčby a pro lepší a rychlejší zotavení po léčbě.  
 

2) Podpořit integrativní pojetí podpůrné péče: NÚ, ale i výživa, psycho-sociální, fyzioterapie  a atp. 
 

3) Spolupráce s odbornými projekty a skupinami:  skupina pro nutriční péči ČOS,  Sekce preventivní 
medicíny ČOS, Psycho-onkologická sekce ČOS, Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, společnosti  praktických 
lékařů, Česká společnost paliativní medicíny a další.    

 

4) Vzdělávání v oblasti řešení NÚ onkologické léčby: 
– celkové příznaky (únava, bolest, deprese, zmatenost, alergie, podvýživa, svědění) a Flu-like syndrom 
– krvetvorba (anémie, leukopenie a trombocytopenie) 
– iontové dysbalance (hyponatermie, hyperkaleémie, hypokalemie, hyperkalcemie) 
– Infekce onkologicky nemocných 
– GIT příznaky (nevolnost, zvracení, průjem, zácpa) 
– komplikace dutiny ústní (mukositida, infekce, osteonekróza) 
– alopecie, poškození kůže a nehtů (kožní reakce, dekubity a rány) 
– specifické toxicity (neurotoxicita, nefrotoxicita, aj.) 
– zadržování tekutin, otoky 
– poškození pohlavního ústrojí a sexuální funkce 

 

5) Usnadnit výměnu informací, poznatků a zlepšit informovanost pacientů a pečujících: 
         Vybudování portálu podpůrné péče (v úzké spolupráci s Linkos.cz), který bude určen jak pro pacienty a pečující, tak pro 

lékaře a sestry, především onkology a praktické lékaře.  
         Zviditelnění a integrace informací o práci  a projektů skupin a společností podpůrné péče na jedno místo. 
         Poskytovat pacientům doporučení  péče, revidovaná na nejvyšší odborné úrovni a garantovat soulad s poznatky vědy a 

praxe, pomáhat tak pacientům zorientovat se v nepřeberném množství informačních zdrojů. 



První úkoly a postup s ohledem na cíle 

• Zajištění kontaktu a spolupráce:  
      ↦ Vrchní sestry a laboranti KOC a spolupracujících center, výbor Onkologické sekce 

ČAS, a další relevantní pro spolupráci…   
      ↦ Pracovní skupina pro nutriční péči ČOS,  Sekce preventivní medicíny ČOS, Psycho-

onkologická sekce ČOS, Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, společnosti  
praktických lékařů, Česká společnost paliativní medicíny a další… 
 

• Revize a definice témat zájmu v podpůrné léčbě a péči: 
       Ověření řešení a výstupů jednotlivých témat v praxi, dostupnost a využitelnost…  
       Analýza problematických témat - rozdíly přístupu v praxi, podklady pro dohodování a 

nebo definované sledování/výzkum, úprava dle výsledků… 
       Zpracování chybějících témat – vyhodnocení, doporučení, edukace…   
 

• Publikace, prezentace a medializace výstupů – Linkos, Modrá kniha, Klinická 
onkol., kongresy a konference, Specifický portál Podpůrné léčby a péče, … 

• Edukace lékařů, sester a pacientů – v rámci publikací, prezentací a medializací  

• Registr (seznam) výstupů, projektů, prezentací, publikací sekce a členů 
 

• Výroční vyhodnocení činnosti  


