Experti proberou, jak bude Česko bojovat proti rakovině
Online konference se zúčastní lékaři i pacienti
Praha, 8. 10. 2020 – Lékaři, pacienti a politici – ti všichni budou debatovat o tom, jak by
měl v Česku vypadat boj s rakovinou. Chtějí nastartovat práce na Národním onkologickém
plánu (NOP), který by měl reagovat na vývoj v léčbě těchto onemocnění. To, že Česko
dosud nemá komplexní národní plán, zmiňuje jako nedostatek i nezávislá analýza The
Economist Intelligence Unit. Ta porovnávala strategii boje s rakovinou plic ve 27 zemích po
celé Evropě.
O tom, jak bude strategie vypadat, budou kromě lékařů debatovat také pacientské
organizace a zástupci Ministerstva zdravotnictví na konferenci 13. října od 14 hodin. Kvůli
pandemii bude debata virtuální a vysílaná jako online přenos přes YouTube. Pro Česko není
NOP úplnou novinkou, poslední podobný dokument však už vyžaduje revizi a doplnění
některých témat, která chyběla. „Předchůdce NOP, národní onkologický program, byl
naposled aktualizován v roce 2013, od té doby ale onkologie a léčba prošly velkým vývojem.
Proto je načase, aby vznikl plán nový,“ říká PhDr. Ivana Plechatá z platformy Hlas
onkologických pacientů, která konferenci pořádá společně s Americkou obchodní komorou
v ČR. Rakovina si v Evropské unii ročně vyžádá na 1,3 milionu obětí. V Česku na tuto nemoc
ročně zemře přibližně 27 tisíc lidí. Nejčastějšími nádorovými onemocněními jsou rakovina
kůže, prsu, nádory mužských pohlavních orgánů a rakovina trávicího traktu. V Evropě
dlouhodobě nejvíce pacientů umírá na rakovinu plic, prsu nebo tlustého střeva. Právě
rakovina plic patří mezi nejzákeřnější, v 85 % případů se na ni přijde pozdě.
Smyslem NOP je podle odborníků jasné stanovení konkrétních cílů v boji s rakovinou a
strategie, jak jich dosáhnout. Také by měl určit, kolik peněz na jeho plnění bude třeba.
„Klíčové je zajištění udržitelného financování onkologické péče a její dostupnost pro pacienty.
Nejde přitom pouze o péči zdravotní, ale také např. psychologickou, sociální podporu a
poradenství. Měl by zohlednit potřebu dostatečné informovanosti české veřejnosti jak o
nemoci, tak o prevenci. Důležité je zlepšit komunikaci mezi lékařem a pacientem a zpřesnit
roli pacientských organizací. Plán je tedy vize společnosti, jak snížit výskyt a mortalitu na
onkologická onemocnění a jak zajistit kvalitní život pacientům s onkologickým
onemocněním,“ vysvětluje PhDr. Ivana Plechatá.
Podle Plechaté by měl být NOP výsledkem diskuze všech zúčastněných stran. „Proto je třeba
zapojit lékaře a další zdravotníky, pacientské organizace, Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo práce a sociálních věc, ale také politiky a akademiky. Plán by následně měla
odsouhlasit vláda a vyčlenit prostředky na jeho realizaci,“ říká. Experti se shodují, že by bylo
vhodné, aby plán schválila ještě současná vláda, která onkologickou léčbu uváděla jako jednu
ze svých priorit.
Samotná konference podle organizátorů přispěje k tomu, aby se jednotlivé strany seznámily
s tím, jak k NOP přistupují jednotlivé evropské státy. „U tvorby NOP je náročná zejména
koordinace, výsledný materiál musí mít podporu od všech, kterých se týká. Tato konference
bude pomyslným výkopem práce na aktualizaci NOP,“ popisuje PhDr. Ivana Plechatá.

V současnosti už má řada zemí EU obsáhlé a detailní strategie boje proti rakovině. Jednou
z nich je například Chorvatsko. O své zkušenosti se tak na konferenci podělí i prof. Eduard
Vrdoljak, předseda Chorvatské onkologické společnosti a mezinárodně uznávaný expert,
který se přípravami NOP zabývá.

O Hlasu onkologických pacientů
Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP) sdružuje pacientské a podpůrné organizace, které se
zasazují o naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb pacientů s onkologickým a
hematoonkologickým onemocněním.
Momentálně spolupracuje ve složení: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Onko Unie,
o.p.s., Dialog Jessenius, o.p.s., Průvodce pacienta, z.ú., Asociace mužů sobě z.s., České ILCO, z.s.,
Veronica, z.ú., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s. a Český občanský spolek
proti plicním nemocem (ČOPN).
O Americké obchodní komoře v ČR
Americká obchodní komora v České republice (American Chamber of Commerce in the Czech
Republic, AmCham) je národním zástupcem Americké obchodní komory ve Spojených státech
amerických (U.S. Chamber of Commerce), která zastupuje více než 3 miliony podniků po celém světě.
V České republice AmCham zastupuje zahraniční a tuzemské podniky působící ve veřejném,
soukromém i neziskovém sektoru. Naším cílem je posunout Českou republiku do první desítky
nejúspěšnějších ekonomik EU. V oblasti zdravotnictví nás zajímají nejen dopady fungování systému
na podniky působící v tomto sektoru, ale především to, jak zdravotnictví ovlivňuje celkový stav
ekonomiky. Primárním cílem v této oblasti je dosažení konsensu v oblasti definování kvalitní péče a
vytváření nástrojů, pomocí kterých může vláda, poskytovatelé zdravotní péče a pacienti měřit a řídit
systém zaměřený na vyšší kvalitu. Jedním z našich hlavních pilotních projektů je posílení onkologické
péče v ČR prostřednictvím národního onkologického plánu.
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