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Centrum komplexní onkologické péče:
»» Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
»» Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov
»» Onkologická ambulance Nemocnice Teplice
»» Onkologická ambulance Nemocnice Most

ÚVOD
Onkologie je slovo skládající se z řeckých slov označujících tumor, zduření a vědu.
Onkologie je tedy obor vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a nechirurgickou léčbou nádorových onemocnění.
Nádorová onemocnění jsou jedněmi z nejčastějších zdravotních problémů v Česku. Podle statistik České onkologické společnosti rakovinou onemocní každý třetí člověk a přibližně každý čtvrtý onkologickému onemocnění podlehne.
Česká republika patří z hlediska epidemiologie zhoubných nádorů mezi nejzatíženější
státy Evropy i světa.

ORGANIZACE ONKOLOGICKÉ PÉČE V ÚSTECKÉM KRAJI
Komplexní onkologické centrum (KOC) Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem ve spolupráci s Onkologickým oddělením Nemocnice Chomutov – zajišťuje kompletní péči o onkologické pacienty v regionu. Jedná se o jediné pracoviště svého druhu v Ústeckém kraji, které se věnuje zejména radiační onkologii a klinické onkologii, podpůrné a paliativní terapii, dispenzarizaci nemocných v rámci oboru a zajišťuje
aplikaci biologické léčby pro pacienty celého regionu. Součástí ústeckého pracoviště je
paliativní ambulance s mobilním hospicem a onkologická ambulance Nemocnice Teplice. Všechna tato pracoviště spadají od 1. 7. 2013 pod jeden primariát.
V rámci Nemocnice Most funguje onkologická ambulance se zaměřením na dispenzarizaci a systémovou léčbu (s výjimkou cílené léčby), která má svůj samostatný primariát.
V současnosti, vzhledem k neustále rostoucímu počtu pacientů s onkologickou diagnózou, kdy aktuálně žije v ČR přes půl milionu lidí, kteří měli nebo mají rakovinu a stále
jich přibývá, není péče o onkologického pacienta jen záležitostí onkologa. U každého
pacienta je nutný interdisciplinární přístup, na kterém se podílí mnoho odborností dle
typu onemocnění, kdy jediným cílem tohoto přístupu je správná léčba správnému pacientovi ve správný čas a na správném místě. Tento přístup je důležitý ve všech fázích nádorového onemocnění od stanovení diagnózy přes léčbu až do fáze tzv. paliativní léčby,
kdy jsou veškeré léčebné možnosti vyčerpány a je nutné se zaměřit na léčbu symptomů
způsobených nádorovým onemocněním (např. zajistit dostatečnou výživu, léčbu bolesti,
hydrataci apod.).
V rámci této péče je rovněž nutná spolupráce s ostatními obory včetně praktických lékařů, neboť nelze všechny tyto pacienty z kapacitních důvodů hospitalizovat pouze na onkologickém oddělení.

Z HISTORIE ÚSTECKÉHO PRACOVIŠTĚ
Oddělení pro léčbu zářením vzniklo v roce
1948 v nemocnici v Ústí nad Labem iniciativou tehdejšího primáře rentgenologického oddělení MUDr. J. Slaniny. Bylo
umístěno do dvou budov V Podhájí, které
původně před válkou sloužily jako Jugendherberge (mládežnická ubytovna) a útulek
starých šlechtičen.

Nebylo jednoduché přizpůsobit objekty
potřebám zdravotnictví. Chybělo i vybavení, které bylo postupně získáváno soustředěním rentgenových přístrojů a radiových
zářičů z nemocnic tehdejšího kraje. Radioterapeutické přístroje byly předválečné výroby a léčbu prováděli zaměstnanci často
bez odborné kvalifikace.

www.kzcr.eu

Historická budova z roku 1920
Počátkem šedesátých let se situace navíc
komplikovala různými organizačními změnami při slučování Ústeckého a Libereckého kraje v kraj Severočeský. Tehdy působil
na oddělení primář MUDr. Miroslav Rameš,
CSc., který do Ústí přišel z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V roce 1962, po provedení nejnutnějších adaptací, byla zahájena činnost radioizotopového pracoviště,
které do roku 1968 bylo jediným toho druhu v kraji. Ve spolupráci s akademikem
profesorem Rudolfem Petrem, DrSc., přednostou Neurochirurgické kliniky v Hradci
Králové, a profesorem MUDr. Ervínem Černým, CSc., přednostou ORL kliniky v ÚVN
Praha, byly prováděny náročné zákroky
za účelem zavedení zrn radioaktivního
fosforu do hypofýzy u hormonálně dependentních nádorů. Jako anesteziolog se tehdy zákroků zúčastňoval MUDr. Pavel Žalud,
primář začínajícího oddělení ARO.
V té době se také začaly na oddělení používat rentgenové ozařovací přístroje – kyvadlový Stabilipan a TUR 250. Do počátku
šedesátých let patří i první brachyterapie
u gynekologických nádorů – léčba radiem,
pomocí tub a jehel.
V roce 1962 byla vypracována úvodní studie k rekonstrukci a dostavbě oddělení.
V roce 1970 byly zahájeny stavební práce a stavba byla proti plánu ukončena se
čtyřletým zpožděním, a to ještě s mnohými nedostatky. V šedesátých letech oddělení také stálo u zrodu studijního oboru
radiologický laborant (dnes radiologický
asistent) na Střední zdravotní škole v Ústí
nad Labem (později VZŠ). Na výuce středně zdravotnického personálu se zástupci
oddělení vždy významně podíleli.
Po rekonstrukci a otevření v roce 1979
bylo oddělení vybaveno betatronem B 10
československé provenience, jedním kobaltovým a jedním cesiovým ozařovačem.

Současná podoba Centra komplexní onkologické péče
Používala se i starší ozařovací technika,
např. hloubkový rentgen TUR 250 a Stabilipan. Oddělení mělo tehdy 103 lůžek a vybavením dosáhlo téměř úrovně liberecké
radioterapie. Postupně se začínala rozvíjet
i chemoterapie zhoubných nádorů.
Od 1. 1. 1985 vedl oddělení MUDr. Milan
Lysý. Oddělení tehdy mělo 4 ambulance
a lůžkovou část o kapacitě 90 lůžek. Součástí bylo regionální pracoviště Národního
onkologického registru (NOR). Tým lékařů
byl většinou desetičlenný. Koncem roku
2007 byl instalován nový hloubkový RTG
ozařovač T 200 pro paliativní terapii a pro
terapii analgetických a degenerativních
nenádorových afekcí. V témže roce byl
udělen oddělení odbornou společností ČOS (Česká onkologická společnost)
a SROBF (Společnost radiační onkologie,
biologie a fyziky) i MZ ČR statut komplexního onkologického centra. K 12. říjnu 2009
byla ukončena aktinoterapie na lineárním
urychlovači Mevatron, který sloužil od 1. 3.
2001 (vyroben byl v roce 1997 a měl být
původně zprovozněn ve VFN). Od listopadu 2009 byla zahájena instalace nového lineárního urychlovače. Současně byla prováděna i inovace kobaltového ozařovače.
Od 29. 3. 2010 byl používán nový moderní
plánovací systém ECLIPSE pro léčbu ionizujícím zářením, nový simulátor ACUITY iX,
pro lokalizaci, do provozu byl uveden také
duální lineární urychlovač CLINAX DXH.
Brachyterapie byla prováděna od 31. 5.
2010 již jen výhradně na afterloadingovém přístroji GAMMAMED PLUS iX HDR.
Nová etapa ve vývoji oddělení nastala 1. 7.
2013, kdy bylo k ústeckému pracovišti připojeno Onkologické oddělení Nemocnice
Chomutov a primářkou spojených oddělení se stala MUDr. Martina Chodacká. V této
době mělo ústecké pracoviště pouze jeden
lineární urychlovač, nedostatečné zázemí

CHRONOLOGICKÝ
PŘEHLED OZAŘOVACÍ
TECHNIKY:
»» 1962–1975 – zavádění zrn
radioaktivního fosforu
»» 1964–1989 – rentgenový
kyvadlový Stabilipan
»» 1964–2007 – hloubkový
rentgen TUR 250
»» 1965–2000 – zavádění
a muláže pomocí radiových
a cesiových jehel a tub
»» 1979–1998 – Betatron 10
»» 1979–1985 – Cesioterax
»» 1979–2000 – 1. kobaltový
ozařovač
»» 1985–2000 – 2. kobaltový
ozařovač B-75
»» 1989–2009 – brachyterapeu
tický LDR Selectron
»» 1998–2009 – lineární
urychlovač Mevatron
(Siemens)
»» 1998–2009 – simulátor
Simview 3000 (Siemens)
»» 2000–2016 – kobaltový
ozařovač Teragam
»» 2007 – hloubkový rentgen
Wolf Medzintechnik 200
»» 2010 – brachyterapeutický
HDR Gammamed iX (Varian)
»» 2010 – simulátor Acuity
(Varian)
»» 2010 – lineární urychlovač
Clinac DHX (Varian)
»» 2016 – lineární urychlovač
True Beam (Varian)
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provozu v lednu 2016. V roce 2017 byl vybudován zcela nový stacionář s kompletním zázemím pro klinickou onkologii. Souběžně probíhala přestavba i na oddělení
nukleární medicíny a vzniklo nově PET/CT
pracoviště, tedy pracoviště s pozitronovou
emisní/počítačovou tomografií. PET/CT
skener, který byl spuštěn do klinického
provozu v roce 2016, významným způsobem zpřesňuje diagnostiku nádorových
onemocnění.

Rentgenový ozařovač TUR 250, jeden
z nejdéle využívaných přístrojů. V klinickém
provozu byl v letech 1964 až 2006
pro klinickou onkologii a z předchozích let
na určitou dobu výjimku ohledně udržení
statutu KOC, takže bylo nutné požadovaná kritéria splnit. Od roku 2014 byla tedy

Kobaltový ozařovač Teragam
zahájena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace areálu, byla postavena stínicí kobka pro nový lineární urychlovač True Beam
(Varian), který byl uveden do klinického

Z HISTORIE CHOMUTOVSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Chomutovské pracoviště vzniklo na jaře
roku 1986 pod vedením prim. MUDr. Milana Kůty. V té době bylo vybaveno třemi
těžkými ozařovači – 2x kobalto-radionuklidový ozařovač Chisobalt B-75 a 1x kruhový urychlovač Betatron B-10 československé výroby – a starším terapeutickým RTG
TUR T 250. Pro brachyterapii se používal
ruční afterloading, jehož zdroj tvořily cesiové tuby. Aplikátory pro umístění cesiových
tub byly vyrobeny v místních železárnách.
Koncem 80. let byl zprovozněn 1. počítačový plánovací systém v Chomutově, který
byl nainstalován na výpočetním oddělení
a spojen terminálem s plánovací místností
radioterapie. Po krátké době byly i výpočetní počítače převedeny na radioterapii. Ta se
tak stala jedním z prvních oddělení tehdejší NsP s každodenním využíváním výpočetní techniky. Na přelomu 80. a 90. let vznikl
na oddělení vlastní software pro plánování
brachyterapie cesiovými tubami.
V roce 1994 bylo oddělení vybaveno automatickým afterloadingem HDR – brachyradioterapie Gammamed 12it včetně plánovacího softwarového systému Gammadot
calculation pro plánování brachyradioterapie a byl pořízen i nový plánovací systém
pro teleterapii Prowess3000.

Od r. 2007 byly postupně zaváděny IMRT
techniky pro ozáření. Rovněž byl zaveden
systém portálových (EPID) kontrol správnosti nastavení pacienta. Plánování technik IMRT se provádělo pomocí plánovacího
systému Elekty: PrecissePlan.

1. 4. 2004 byl zahájen i klinický provoz nového RTG simulátoru Elekta.

V únoru 2013 byl z důvodu ukončení podpory ze strany servisní organizace ukončen
provoz brachyterapeutického ozařovače
Gammamed (bez náhrady).

V témže roce byl oddělení po splnění všech
podmínek udělen statut KOC, který mu byl
paradoxně v r. 2009 odebrán v důsledku
tzv. redukce počtu center i přesto, že kritéria v té době pracoviště splňovalo (lépe než
pracoviště v Ústí nad Labem).

Od 1. 6. 2008 je primářkou oddělení
MUDr. Martina Chodacká.

V roce 2013 došlo ke sloučení s ústeckou
onkologií a roku 2014 se stala chomutovská onkologie spolupracujícím pracovištěm v rámci sítě KOC. Díky tomu došlo
v následujících dvou letech ke kompletní
přístrojové obměně pracoviště v rámci ROP
a IOP. K navrácení statutu KOC významně
přispěl tehdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček spolu s vedením Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a vedením společnosti Krajská
zdravotní, a. s., v čele s předsedou představenstva Ing. Jiřím Novákem a generálním
ředitelem Ing. Petrem Fialou.

Koncem roku 1997 byla zahájena obměna
zastaralé přístrojové techniky – byl zakoupen nový český kobalto-radionuklidový
ozařovač Teragam z vlastních prostředků.
Na jaře 1998 došlo k havarijnímu stavu Betatronu. Technologie kruhové urychlovací
trubice již nesplňovala podmínky atomového zákona. Celé zařízení bylo zlikvidováno.
Koncem roku 2002 se rušil i druhý
Chisobalt.
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SOUČASNOST CHOMUTOVSKÉHO PRACOVIŠTĚ
Lékaři onkologického oddělení jsou členy tzv. multidisciplinárních týmů pro jednotlivé skupiny nádorových onemocnění
a účastní se mezinárodních klinických
hodnocení (multicentrické klinické studie). Onkologické oddělení je akreditováno pro obor radiační i klinické onkologie.
Od podzimu 2015 do jara 2016 došlo
k postupné obměně veškeré přístrojové
techniky včetně doplnění a modernizace
dozimetrického vybavení s rekonstrukcí a stavebními úpravami na ozařovacím
úseku.

V souvislosti s prudkým rozmachem
techniky bude muset docházet i nadále
k pravidelné obměně i pořizování nových
přístrojů pro využívání nejmodernějších
metod jak v léčbě zářením, tak při stanovení diagnózy.

V roce 2003 byl v onkologickém centru
Chomutov instalován a spuštěn do provozu lineární urychlovač s energiemi brzdného záření 6 MV a 15 MV (s MLC) včetně
elektronových svazků 6 a 12 MeV (ELEKTA
Oncology System Ltd.). A zároveň bylo oddělení vybaveno veškerou potřebnou dozimetrií od PTW.

V roce 2006 byl instalován druhý lineární
urychlovač s energiemi brzdného záření
6, 10 a 15 MV včetně elektronových svazků 4, 8, 12 a 15 MeV, který byl částečně
pořízen z finančních darů veřejné sbírky
a již umožňoval využití IMRT techniky záření i systém portálových kontrol správnosti
nastavení pacienta EPID. V té době byla
chomutovská onkologie nejmodernějším
pracovištěm v Ústeckém kraji.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.

Pavilon chomutovské onkologie

www.kzcr.eu

V listopadu 2015 byl uveden do klinického provozu nový lineární urychlovač Elekta Synergy XVI (brzdné záření: 6 + 15 MV,
elektronové záření: 4 + 8 + 12 + 15 MeV,
IMRT, IGRT), a to včetně nového plánovacího systému MONACO a nového verifikačního systému MOSAIQ. Zároveň byla doplněna dozimetrie nutná pro plné využití
nového lineárního urychlovače.

Lineární urychlovač Elekta Synergy XVI
Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov je spolupracujícím pracovištěm Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Zajišťuje komplexní
péči pro onkologické pacienty ze západní
části Ústeckého kraje a specializuje se
zejména na onkologickou (tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. Základem
této léčby je především radioterapie (ozařování) a chemoterapie (léčba cytostatiky),
dále rovněž cílená (biologická) i hormonální léčba, imunoterapie, podpůrná a symp
tomatická léčba. Od roku 2014 je k dispozici i klinický psycholog. Veškerá léčba
může probíhat v hospitalizačním nebo
v ambulantním režimu.

V současné době jsou v léčbě nádorových
onemocnění na onkologickém oddělení
uplatňovány nejnovější postupy v systémové (cytostatické, hormonální a cílené)
léčbě a rovněž jsou využívány moderní
ozařovací techniky – ozáření s modulovanou intenzitou svazku (IMRT), ozáření řízené obrazem (IGRT), provádí se radiochemoterapie. Na ozařovacím úseku oddělení
je zajišťováno široké spektrum radioterapeutické léčby – tj. zevní ozařování (teleterapie) i tzv. nenádorové (analgetické) ozařování. Brachyterapie u vybraných diagnóz
se provádí na spolupracujícím ústeckém
pracovišti.

K technice IMRT SaS přidána technika
dMLC IMRT, zavedeno IGRT.
V únoru 2016 byly uvedeny do klinického
provozu nový simulátor Acuity iX od firmy
Varian a terapeutický RTG přístroj XSTRAHL
2000.
V březnu 2016 byla dokončena kompletní
obměna přístrojového vybavení oddělení
spuštěním klinického provozu druhého
duálního lineárního urychlovače, který
umožňuje VMAT.
Až na techniku VMAT jsou oba urychlovače
kompletně záměnné a pacienta lze ozářit
beze změny ozařovacího plánu na kterémkoliv z nich.

RADIOTERAPIE
Jednou ze základních součástí onkologické léčby je ozařování – radioterapie. Tento
úsek se dělí na část, kde probíhá příprava
k ozařování (simulátor, plánovací počítačový tomograf – CT, plánovací úsek, modelová laboratoř) a vlastní ozařovny s ambulancemi. Oddělení je vybaveno dvěma
ozařovači – lineárními urychlovači, které
používají k záření fotonové záření nebo
záření urychlenými elektrony, a přístrojem
pro nenádorové ozařování. Provádíme jak
léčbu radikální, tak paliativní. Základní
ozařovací technikou je 3D konformní radioterapie, tzn. léčba zářením, založená
na trojrozměrném plánování, kdy ozařovaný objem je co nejvíce přizpůsoben léčené oblasti. Rovněž provádíme radioterapii
s modulovanou intenzitou záření (IMRT)
a obrazem řízenou radioterapii (IGRT).

RTG simulátor Acuity iX
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SOUČASNOST ÚSTECKÉHO PRACOVIŠTĚ

AMBULANCE RADIAČNÍ ONKOLOGIE
Při první návštěvě v naší ambulanci je nutné mít s sebou doporučení odesílajícího lékaře
a kompletní zdravotní dokumentaci vztahující se k onemocnění. Provádí se nádorové a nenádorové ozařování a dispenzarizace u vybraných diagnóz.

V posledních třech letech prošlo ústecké onkologické oddělení
rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací prakticky celého pracoviště. Pro udržení statutu KOC bylo zásadní pořízení druhého duálního lineárního urychlovače s vybudováním nové stínicí kobky pro
jeho umístění a vytvoření zázemí pro klinickou onkologii – nový
stacionář pro ambulantní podání systémové léčby a ambulance
pro klinickou onkologii. Celý areál V Podhájí – onkologické oddělení a oddělení nukleární medicíny s PET/CT – se postupně proměnil v moderní Centrum komplexní onkologické péče.

Počty pacientů:

lineární urychlovač
RTG
Gammamed

Počty výkonů:
lineární urychlovač
RTG
Gammamed

2011
740
999
139

2012
707
1 079
140

2013
728
1 044
16

2014
714
1 016
0

2015
526
808
0

2016
593
1 092
0

2017
543
1 056
0

2011
88 348
7 186
675

2012
83 911
7 854
895

2013
88 456
7 396
77

2014
84 041
6 970
0

2015
57 821
5 516
0

2016
80 642
7 536
0

2017
71 272
6 931
0

RTG – analgetický ozařovač 1
Terapeutický rentgen Xstrahl 2000

CHEMOTERAPEUTICKÝ STACIONÁŘ

AMBULANCE KLINICKÉ ONKOLOGIE

Je samostatnou částí ambulantního provozu, kde v pravidelných časových intervalech pacient absolvuje plánovanou léčbu. V současné
době se kromě klasické chemoterapie založené na podávání cytostatik stále více uplatňuje cílená (biologická) léčba. Ředění a příprava cytostatik jsou od 1. 12. 2009 zajištěny centrálně v nemocniční ústavní
lékárně. V roce 2017 prošlo stacionářem 4 520 pacientů.

Při první návštěvě naší ambulance je nutné mít s sebou doporučení odesílajícího lékaře a kompletní zdravotní dokumentaci vztahující se k onkologickému onemocnění.
Provádí se chemoterapie, cílená, hormonální léčba a paliativní léčba, dispenzarizace pacientů.

LŮŽKOVÁ ČÁST
Aktuální kapacita na třech lůžkových stanicích je 32 lůžek, většina pokojů je dvojlůžkových. Všechny lůžkové stanice jsou
kompletně zrekonstruované, bylo vybudováno nové sociální zázemí, společenské
místnosti pro pacienty, nové vyšetřovny
a sesterny, všechny pokoje jsou vybaveny
velkoplošnými TV přijímači. Pacienti jsou
hospitalizováni buď k vlastní onkologické
léčbě nebo k léčbě podpůrné či symptomatické. K dispozici je nutriční terapeutka.

V r. 2015 byla provedena kompletní rekonstrukce lůžkové stanice o celkovém počtu 30 lůžek, většina pokojů je dvojlůžkových s vlastním sociálním zázemím.

Lékařky chomutovské onkologie
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Lékaři onkologického oddělení jsou členy tzv. multidisciplinárních
týmů pro jednotlivé skupiny nádorových onemocnění a účastní
se mezinárodních klinických hodnocení (multicentrické klinické
studie). Aktivně organizují krajské multidisciplinární semináře se

AMBULANCE KLINICKÉHO PSYCHOLOGA

LŮŽKOVÁ ČÁST
Jídelna lůžkové části

Díky přístrojovému vybavení, novému zázemí, pracovnímu nasazení onkologického týmu i spolupráci s ostatními odděleními
nemocnic se podařilo výrazně zlepšit image ústecké onkologie
v národním měřítku. Součástí pracoviště je ambulance klinického psychologa, paliativní ambulance s mobilním hospicem, dále
ambulance a poradna pro sledování klientů – nositelů rizikových
faktorů (především mutací genů BRCA 1, 2), kteří jsou ohroženi
vyšším rizikem vzniku zhoubných nádorů.

Psychoonkologická péče je součástí multidisciplinární péče
o onkologického pacienta.
Poskytované služby:
»» krizové intervence
»» individuální podpůrná spolupráce a systematická
psychoterapie
»» klinicko-psychologická diagnostika
»» klinicko-psychologické poradenství pro rodiny
»» provázení terminálně nemocných

Chemoterapeutický stacionář

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

www.kzcr.eu

Centrum komplexní onkologické péče
zaměřením na jednotlivé diagnózy, v rámci národních kongresů
jsou aktivními účastníky odborných diskuzí u kulatého stolu a publikují v odborných časopisech.

Moderní vyšetřovna

Zrekonstruovaný pokoj

STACIONÁŘ CHEMOTERAPIE
Protinádorová chemoterapie byla využívána na tehdejší onkologii Krajské nemocnice v Ústí nad Labem již na konci 60. let
20. století, kdy začala éra nové léčebné
modality. Mezi první cytostatika podávaná na našem pracovišti patřil např. cyclophosphamid nebo TAS-160 (trichlormetin). Chemoterapie byla podávána pouze
na lůžkách a samostatně. Tehdy nebyly
k dispozici podpůrné přípravky k léčbě
nežádoucích projevů cytostatik, což léčbu výrazně komplikovalo. V souvislosti
s rozvojem onkologie pak přišly postupně
na řadu další nové látky a jejich kombinace. Průlomovými protinádorovými cytostatiky pak byly platinové deriváty, antracykliny a taxany.

vedením MUDr. Inge Bolomské, kde se
aplikovaly nemnoha pacientům jen krátké
jednoduché režimy léčby.

Chemoterapie byla podávána pouze
za hospitalizace až do začátku 90. let minulého století. Teprve od roku 1986 vznikla první ambulance chemoterapie pod

Počet ambulantních pacientů se postupně rozrůstal a s tím i ambulantní prostory, narůstala potřeba vyškolených sester
specializovaných k podání chemoterapie.

Stacionář chemoterapie
Náročnost podání chemoterapie a péče
o tyto pacienty kopíruje jak rozmach onkologické léčby vč. nových cytostatik, hormonálních léků, cílených preparátů (biologik), ale i veškeré podpůrné léčby. Velkým
přínosem bylo i zdokonalení žilních vstupů
pro dlouhodobě léčené pacienty, infuzory
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pro ambulantní podání kontinuální chemoterapie a nutriční podpora pacientů.
S tím vším souvisí i zdokonalení spolupráce s jinými specializovanými odděleními
Masarykovy nemocnice.
Kvůli stoupajícímu počtu ambulantních
pacientů na chemoterapii se od roku 2012
otevřela i druhá chemoterapeutická ambulance a od roku 2014 i samostatná ambulance pro pacienty s nádory ledviny.
Na oddělení se cytostatika připravovala
do roku 2012. K cytostatikům se postupně
od počátku 21. století přidávala biologická, resp. cílená léčba.
Pro vznik a udržení komplexních onkologických center, kde se centralizuje vysoce
specifická a finančně nákladná léčba, byla
podmínkou fungující centrální přípravna
cytostatik. Ta byla v rámci ústavní lékárny
Masarykovy nemocnice otevřena v listopadu 2011 a od února 2012 začala pro
oddělení připravovat postupně všechny
parenterální onkologické léčivé přípravky
pro lůžka i ambulance. Z důvodu přesné
komunikace s centrální ředírnou byl zakoupen program CATO. V roce 2012 byl zřízen stacionář chemoterapie Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem.

Zrekonstruované prostory onkologického
stacionáře
K dnešnímu dni prošel stacionář kompletní rekonstrukcí a nabízí veškerou moderní
dostupnou onkologickou léčbu: chemoterapii, cílenou léčbu, hormonoterapii,
imunoterapii, ARTA terapii i podpůrnou
léčbu napříč všemi malignitami a všemi
léčebnými režimy. Máme k dispozici dvě
ambulance, aplikační sál, velkou aplikační
místnost se 14 polohovacími křesly, čekárnu, přípravnu a velín sester, sociální zázemí pro personál a pacienty, TV, přípojky
na internet. Ve stacionáři pracují 4 ambulantní lékaři a 6 chemoterapeutických sester. Denně projde jednou ambulancí cca
20 pacientů (pouze pacienti aktivně léčení,

nikoliv sledovaní), ve dnech, kdy pracují 2
ambulance je to dvojnásobek. Spádově
přebíráme k léčbě pacienty z okresů Děčín,
Teplice, Litoměřice, Most, Ústí nad Labem
i jiných. Spolupracujeme s kolegy v Chomutově, dalším onkologickým stacionářem v Teplicích (spadá taktéž pod KOC ÚL),
dále v Litoměřicích a Mostě. Pomáháme
i s léčbou pacientů s roztroušenou sklerózou (RS centrum Teplice) a s lymfomy (I. interní klinika VFN Praha). Ambulantně mohou být léčeni pacienti schopní docházet
k léčbě s ohledem na svůj zdravotní stav,
např. vzdálenost bydliště a s režimem léčby umožňujícím ambulantní podání. Léky
mohou být podávány intravenózně, subkutánně, intramuskulárně, perorálně i např.
pomocí močového katétru do močového
měchýře. Nutností před aplikací léčebného režimu je laboratorní rozbor krve. Efekt
léčby je pak sledován dle hladin tumormarkerů a zobrazovacích vyšetření.
V roce 2017 prošlo naším stacionářem 6 920 pacientů s celkovým počtem
pacientů na chemoterapii 2 376 a na biologické léčbě 2 061.
Investice byly podpořeny
Ústeckým krajem

RADIOTERAPIE
neoadjuvantní – obvykle před operací s cílem dosáhnout zmenšení nádoru a usnadnění operability, dále samostatná kurativní
radioterapie vedoucí k definitivní eradikaci
nádoru, např. malého nádoru hlasivky, kdy
pacient preferuje ozařování před chordektomií či laryngektomií. Nepostradatelná
je indikace paliativní radioterapie, odstraňující či zmírňující bolesti, dušnost, krvácení. V tomto případě jde o rychlou, neinvazivní, dobře fungující léčebnou metodu.
Radioterapii kombinujeme s chemoterapií
či cílenou léčbou ke zvýšení protinádorového efektu. Konkomitantní radiochemoterapie je indikována u pacientů s lokálně
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jsou i cílené nehomogenity dle rizika postižení (makroskopické vs. mikroskopické). V tomto případě jde o radioterapii
s modulovanou intenzitou svazku (IMRT).
Radioterapie využívá elektromagnetické či
korpuskulární záření. Záměr radioterapie
může být pooperační – adjuvantní – k likvidaci mikroskopického onemocnění,

Příklad povrchové brachyterapie před
zahájením léčby
pokročilými nádory ORL, plic, anu, děložního čípku, rovněž u nádorů CNS – u multiformního glioblastomu.
Dle vzdálenosti zdroje záření a pacienta se
jedná o zevní ozáření – tzv. teleradioterapii, kdy zdroj záření je ve vzdálenosti cca
100 cm od nádorového ložiska. Využíváme
i metody brachyradioterapie – HDR – s vysokým dávkovým příkonem, kdy zdrojem
záření je Iridium 192 a záření je aplikováno z velmi krátké vzdálenosti. Zdroj záření je na povrchu ozařovaného objemu –
na kůži – v tomto případě jde o muláž, či
v aplikátoru v tělní dutině pacientky – jde
o gynekologické aplikace – ozáření vaginálním válcem, ovoidy či uterovaginálním
aplikátorem. Jsme připraveni k intrabronchiálním aplikacím.
Na poli HDR brachyterapie je nezbytná
multioborová spolupráce – je nutná dobrá kooperace radiačního onkologa, fyzika,
ARO lékaře, radiodiagnostika, ale rovněž
radiologických asistentů, sester i sanitářů. K zobrazení zavedených aplikátorů
v těle pacientek využíváme RTG snímky
zhotovené C ramenem či dokonalejší zobrazení s pomocí CT na oddělení nukleární
medicíny sídlící v budově V Podhájí. Uterovaginální brachyterapii v celkové anestezii
můžeme i nadále provádět jen díky zajištění spolupráce s ARO týmem Nemocnice
Chomutov.
Přesný výpočet ozařovacího času, pokrytí
plánovacího cílového objemu požadovanou dávkou, respektování radiotolerančních dávek provádějí radiační fyzici. Každý
ozařovací plán včetně dávkově objemových histogramů hodnotí fyzik s lékařem.

Nový lineární urychlovač True Beam
Radioterapie je metodou využívající k léčbě převážně nádorových onemocnění, ale
i nenádorových, ionizující záření různé
energie. Jde o účinnou lokální léčebnou
metodu v onkologii. Cílem je homogenní
ozáření nádoru a v řadě případů i regionálních lymfatik s maximálním šetřením okolních zdravých tkání. V ozařovaném objemu

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

Stínící kobka pro druhý lineární urychlovač
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Stálé zdokonalování je nutné na poli konturování ozařovaných objemů a rizikových
orgánů v jejich blízkosti. Časté je využití
fúze, plánovacího CT s radiodiagnostickými metodami (CT, MR). Zmenšování lemů
kolem nádorového ložiska umožní dodání
vyšší dávky záření s cílem zvýšení lokální

Ukázka povrchové brachyterapie,
pětikanálová muláž na HDR, individuální
pomůcka pro aplikaci

3 měsíce po léčbě
kontroly nádoru a současným maximálním
šetřením okolních zdravých tkání. Je snaha
o minimalizaci časné a pozdní toxicity radioterapie, tedy o co nejlepší kvalitu života
pacienta.
Pacientům se zhoubnými nádory prostaty
v lokalizovaném stadiu zajišťujeme kvalitní fotonovou radioterapii v oblasti prostaty s event. zaujetím semenných váčků
či pánevních mízních uzlin. Kombinujeme
dle rizika s hormonoterapií. S pacienty
probíráme dietní úpravy před radioterapií,
abychom minimalizovali interfrakční pohyby prostaty při radioterapii, používáme
fixační pomůcky zpřesňující reprodukovatelnost polohy pacientů, moderní ozařovací techniky – s využitím radioterapie
s proměnlivou intenzitou svazku (IMRT),
vícepolových ozařovacích technik, obrazem navigované radioterapie (IGRT). V případě kurativní radioterapie u pacientů
s nízce rizikovým onemocněním spolupracujeme s kolegy v Ostravě na pracovišti se
cyberknifem.
Velké procento pacientek tvoří pacientky s gynekologickými malignitami, kde

využíváme opět moderní možnosti IMRT,
tvarování ozařovaných polí a modelování
dávky za účelem maximálně přesně a homogenně ozářit pánevní lymfatika, lůžko
nádoru a šetřit střevní kličky, rektum, močové ústrojí, snižujeme dávkové zatížení
rizikových orgánů a časné a pozdní komplikace radioterapie.
Důležitou modalitou je rovněž radioterapie nenádorových onemocnění po vyčerpání všech ostatních léčebných možností a také u pacientů, kteří neodpovídají
na standardní léčbu – využívá se zejména
u bolestivých degenerativních chorob a zánětlivých stavů.
Použití záření v léčbě má přísná specifická
pravidla, řídíme se léčebnými standardy,
aktualizujeme místní radiologické standardy, podstupujeme audity naší práce.
Vývoj v radioterapii za poslední roky je
velmi rychlý, klade důraz na kvalitní přístrojové vybavení, používání moderních
léčebných metod, na preciznost, elán,
zájem, sebevzdělávání a mezioborovou
spolupráci včetně spolupráce s ostatními
onkologickými centry.

Nejčastěji ozařované diagnózy roku 2017
jícen a žaludek: 11
mozek: 24
gynekologické
tumory: 68

ORL: 60

kolorektum: 51
plíce: 122

prostata: 150
prs: 228
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PALIATIVNÍ AMBULANCE A MOBILNÍ HOSPIC MASARYKOVY NEMOCNICE
V dubnu 2013 zahájila provoz paliativní
ambulance v rámci Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice. Docházejí
sem pacienti s progredujícím onemocněním po ukončení onkologické léčby či
pacienti, u kterých vzhledem k celkově
špatnému stavu či pokročilosti onemocnění nebyla onkologická léčba zahájena
a jejich onemocnění jim může způsobovat obtíže. Většina pacientů je předávána
z Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice, ale přicházejí i pacienti z jiných
oddělení, např. gastroenterologie či plicního oddělení. V okamžiku, kdy je zřejmé,
že zhoršující se zdravotní stav neumožní
další péči ambulantní formou, je nutno
s pacientem a rodinou vykomunikovat
další postup. Pokud není možno zajistit
terminální péči v domácím prostředí, je
plánovaně zajišťováno přijetí do lůžkového hospice v Litoměřicích či v Mostě, se
kterými spolupracujeme. Pokud je rodina
ochotna a schopna o svého blízkého pečovat doma, je nabízena možnost hospice mobilního. Tzn., že multidisciplinární
tým – lékaři, sestry, sociální pracovnice,
psycholog, duchovní – docházejí za pacientem do domácího prostředí a společně s pečující rodinou se mu snaží zajistit
důstojnost a maximální komfort. V týmu

pracuje i pediatr a výhledově pediatrická
sestra, neboť tento typ péče zajišťujeme
i pro dětské pacienty. V neposlední řadě je
psychologická podpora hospicového týmu
určena i pečující rodině.
Provoz Mobilního hospice Masarykovy nemocnice byl zahájen k 1. 9. 2014 za podpory Nadačního fondu AVAST. Nejdůležitější
podmínky pro převzetí do péče mobilního
hospice jsou ukončená onkologická léčba
a celodenní přítomnost schopné pečující
osoby. Spádová oblast je Ústí nad Labem
s dojezdem cca 30 km, tedy včetně měst
Děčín, Teplice a nově po domluvě s vedením města i Bílina. Měl by být zachován
dojezdový čas 60 minut od nahlášení akutních obtíží rodinou. Je zajištěna 24hodinová dostupnost péče sesterské i lékařské.
Za služby Mobilního hospice Masarykovy
nemocnice si pacienti nepřiplácejí, přestože zdravotní pojišťovny tuto péči dosud
nehradily. Mobilní specializovaná paliativní péče je však nově hrazena od 1. 1. 2018
po uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami. Ale i tak úhrada od pojišťovny nepokryje reálné náklady, takže stále bude
nutno péči financovat vícezdrojově, tzn.
z grantů a darů. Provoz Mobilního hospice Masarykovy nemocnice je z větší části
dotován Krajskou zdravotní, a. s., podílí

se i Ústecký kraj, na druhý služební automobil přispěly i okolní obce a významným
dárcem je Nadační fond Evy Matějkové.
Cílem péče mobilního hospice je splnit
přání těm pacientům, kteří chtějí svůj
konec života prožít v domácím prostředí
a v kruhu svých blízkých. Paliativní spe
cialisté nepomáhají lidem umírat, ale pomáhají jim prožívat zbývající dny jejich životů tak dobře, jak je to možné. Od vzniku
Mobilního hospice Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem bylo v jeho péči již přes
400 pacientů, z toho čtyři pacienti dětského věku.
Existencí ambulance paliativní medicíny
s navazujícím mobilním hospicem a dostupným lůžkovým hospicem je naplněn
status komplexního onkologického centra,
který Onkologické oddělení Masarykovy
nemocnice má. Jsme schopni poskytovat
špičkovou onkologickou léčbu včetně nejmodernějších cytostatik, ale pokud je léčba neúspěšná a je nutno ji ukončit, jsme
schopni se o pacienta postarat tak, aby
i své poslední dny mohl strávit důstojně
a pokud on chce a rodina to umožní, tak
ve svém domácím prostředí.

Tato léčba zahrnuje celou škálu léčebných
modalit. Systémová chemoterapie je stále
nejvýznamnější z hlediska počtu léčených
pacientů. Velké množství pacientů je ale
léčeno dalšími dostupnými metodami,
mezi něž patří hormonoterapie a dále pak
celá škála moderních terapeutik, souhrnně
nazývaných biologická terapie. Pod pojem
biologická terapie zahrnujeme zejména
léčbu monoklonálními protilátkami, ať už
s přímým protinádorovým účinkem nebo
zaměřené na nádorovou angiogenezi. Další velkou skupinu biologik představují intracelulární inhibitory zaměřené nejčastěji
na tyrosinkinázy, ale i na další cíle v buňce, které jsou zodpovědné za onkogenezi
a proliferaci jednotlivých nádorů.
Další možnosti systémové onkologické léčby zahrnují imunoterapii, léčbu
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Lineární urychlovač TRUE BEAM
bisfosfonáty, radiofarmaky a podpůrnou
léčbu, která je důležitá jak při řešení nežádoucích účinků onkologické léčby, tak
v oblasti paliativní, resp. symptomatické
terapie.
Ve všech zmíněných oblastech lze pozorovat velké pokroky, zejména pak v oblasti
biologické léčby. Tento pokrok je spojen
se znatelným zlepšením léčebných výsledků, zároveň ale přináší spoustu otázek

však multidisciplinární spolupráce napříč
odbornostmi a příslušnými odděleními,
které se problematikou diagnostiky a léčby nádorových onemocnění zabývají. Nejdéle se využívá cílená léčba u nádorů prsu

a maligního lymfomu, postupně se rozšířila i na další diagnózy, například karcinom ledviny, tlustého střeva a konečníku,
žaludku, vaječníků, děložního čípku i prostaty. V posledních letech byl zaznamenán

významný pokrok v léčbě generalizovaného maligního melanomu a plicního adenokarcinomu. Zajištění této moderní léčby
a péče považujeme za jeden z největších
úspěchů našeho oddělení.

Naše pracoviště jsou vybavena nejnovější
generací ozařovací techniky, tzv. duálními lineárními urychlovači, které umožňují
nejmodernější metody modulační (IMRT)
a obrazem řízené (IGRT) radioterapie, a tím
se výrazně zdokonaluje léčebné ozařování.

s minimálním dávkovým zatížením okolních zdravých tkání. Kompletní obnova
ozařovací techniky na obou onkologických
odděleních výrazně přispěla ke zkvalitnění onkologické péče a umožnila nám poskytovat pacientům významně vyšší kvalitu péče.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
I přes nárůst počtu nových nádorových
onemocnění již dnes dokážeme vyléčit
skoro dvě třetiny onkologických pacientů.
Moderní onkologie je komplexem oborů
diagnostických, operačních, radiačních
a interních, a kvalita onkologické péče
závisí na jejich součinnosti a multidisciplinární spolupráci.
Snažíme se o časný záchyt nádorových
onemocnění moderními diagnostickými
metodami, protože včas zachycené nádory
zpravidla zcela vyléčíme.
Využíváme nové léčebné postupy a nové
moderní léky nejenom k léčbě vlastních
nádorových onemocnění, ale i nové léky
ke zmírnění nežádoucích účinků způsobených léčbou.

Současně jsou zaváděny i nové plánovací
systémy, které umožnují plánovat nejmodernější ozařovací techniky, a nové verifikační systémy, které zajišťují správné nastavení ozařovače dle ozařovacího plánu
a pacienta.
Nová moderní přístrojová technika umožňuje přesné ozáření cílového objemu

Moderní paliativní medicína usiluje nejenom o prodloužení života, ale především
o kvalitu zbytku života.
Díky pokroku ve výzkumu a díky novým léčebným metodám pacienti žijí lépe a déle,
než tomu bylo v minulosti.

VIZE DO BUDOUCNA
»» dokončit kompletní rekonstrukci
»» obměnit zbývající přístrojovou
techniku
»» přes stávající neradostnou personální situaci poskytovat našim
pacientům nadále kvalitní služby

POKROKY V SYSTÉMOVÉ ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ
NA ONKOLOGICKÉM ODDĚLENÍ MASARYKOVY NEMOCNICE
Systémová onkologická léčba představuje spolu s radioterapií jednu ze dvou
nejčastějších možností onkologické léčby, které na našem oddělení poskytujeme pacientům s diagnózou nádorového
onemocnění.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

a problémů, které je nutno nově řešit. Z pohledu lékařů a sester jsou to hlavně nové
druhy toxicity léčby, která se významně liší
od nežádoucích účinků konvenční protinádorové chemoterapie. Velkým problémem
je ale také takzvaná toxicita finanční, tedy
vysoké náklady na moderní systémovou
protinádorovou léčbu. V rámci výdajů
za zdravotní péči jde o položku velmi významnou, a i proto je léčba těmito nákladnými léky v ČR soustředěna do center, kde
je možné zaručit jak racionální nakládání
s prostředky na léčbu, tak dostatečnou
erudici při podávání této léčby a zvládání
jejích nežádoucích účinků. Součástí sítě
těchto tzv. komplexních onkologických
center je i naše centrum, tedy Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice,
které spolu s Onkologickým oddělením
Nemocnice Chomutov zajišťuje podávání
preparátů centrové léčby. Komplexní péče
v rámci centra je pak zajišťována ve spolupráci s dalšími pracovišti. To jsou zejména onkologické ambulance v rámci
regionu, tedy v nemocnici v Teplicích,
Mostě a v Litoměřicích. Zcela zásadní je

www.kzcr.eu

»» uchovat si rozumný náhled a zdraví do dalších let…

Lékaři ústecké onkologie
»» Krajská zdravotní, a. s., do Centra komplexní onkologické péče V Podhájí investovala s důsledným využíváním dotačních titulů
a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje 280 960 839,54 Kč, z toho stavební náklady do onkologie činí 75 410 710,46 Kč,
do nukleární medicíny 19 380 993,60 Kč, další náklady 6 543 952,33 Kč. Náklady za pořízení přístrojů pro onkologii činí
78 928 106 Kč, pro nukleární medicínu 97 763 642,62 Kč. Do spolupracujícího pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. z., bylo
investováno včetně pořízení přístrojů celkem 200 824 224,24 Kč. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
»» K tomu navíc zatím poslední investiční akcí je „Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení a zřízení nemocniční lékárny, Krajská
zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“. Náklady na její realizaci činily 18 049 963,82 Kč vč. DPH.
K tomu návrh + dodávka a montáž nábytku pro nemocniční lékárnu stály jeden milion korun vč. DPH (47 190 Kč + 953 592,53 Kč
vč. DPH).
»» Dále se připravuje vybudování parkoviště vč. nového oplocení a vjezdových bran, zřízení terapeutické části a příjem a skladování
radiofarmak, celkem za cca 8,3 mil. Kč vč. DPH.
»» Celkové náklady pro obě pracoviště KOC již přesáhly půl miliardy korun.

Investice byly podpořeny Ústeckým krajem
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Centrum komplexní onkologické péče

NAŠI DÁRCI
Mezi pravidelné dárce Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., patří Miroslav Kalina z Loun.
Bývalý onkologický pacient začal ve svých třiceti letech, po těžké
nemoci, znovu nabírat fyzičku a tvrdě na sobě pracovat. Loni Miroslav Kalina již podesáté vyrazil napříč Českou republikou, aby
chomutovskou onkologii podpořil, v rámci projektu Běh o život.
Za dobu konání akce přispěl zdravotnickému pracovišti více než
milionem korun.

Miroslav Kalina předává šek primářce MUDr. Martině Chodacké
(vlevo)

Vánoční koncert 2016 a šek pro onkologické oddělení. Uprostřed
módní návrhářka Liběna Rochová, která se na charitativních akcích
pro onkologii také pravidelně podílí.

Na provoz Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pravidelně přispívá
i ústecká kapela The Boom ve spolupráci se společností Adler
Czech, a. s., která oddělení každoročně předává výtěžek z vánočního charitativního koncertu. Výtěžek loňského koncertu činil
50 tisíc korun, onkologické oddělení V Podhájí tak díky vánočním
koncertům získalo včetně výtěžku z poslední akce celkem již více
než 300 tisíc korun. Dalších 450 tisíc korun už věnovala společnost Adler Czech, a. s.

MUDr. MARTINA CHODACKÁ
Vzdělání
»» 1984–1990 – Univerzita Palackého Olomouc
»» 1995 – atestace 1. st. z radioterapie
»» 1998 – nástavbová atestace z klinické
onkologie
»» 2009 – specializovaná způsobilost v oboru
radiační onkologie

Pracovní zkušenosti
»» 1990–2000 – sekundární lékař, Onkologické
oddělení Nemocnice Chomutov
»» 2000–2008 – ambulantní klinický onkolog,
Onkologické oddělení Nemocnice Chomutov
»» od 1. 6. 2008 – primářka Onkologického
oddělení Nemocnice Chomutov
»» od 1. 7. 2013 – primářka Onkologického
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem a Nemocnice Chomutov

Redakce Statimu děkuje primářce Onkologického oddělení Krajské zdravotní a. s.
– Masarykovy nemocnice, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., MUDr. Martině Chodacké
a jejímu týmu za spolupráci při vzniku této přílohy.

12

www.kzcr.eu

