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ZPRAVODAJSTVÍ

K
arlovarský kraj jako jediný 
region v Česku nemá ani 
jedno komplexní onkologic-
ké centrum. Ministerstvo 
zdravotnictví teď připravuje 

projekt, který by měl stávající situaci 
změnit. Šéf resortu Vlastimil Válek 
(TOP 09) plánuje, že by onkologové 
ze sousedního Plzeňského kraje za 
pacienty dojížděli do Karlových Varů 
nebo do Chebu. S tím ale mají plzeňští 
onkologové problém.

Onkologicky nemocný z Karlovar-
ského kraje má výrazně menší šanci, 
že mu lékaři nádor odhalí, a také větší 
riziko, že rakovině podlehne.

„Data dokládají, že v Karlovarském 
kraji je velkým problémem pozdní zá-
chyt onkologických onemocnění. Stále 
je vysoké procento nádorů zachytává-
no v pokročilém stavu, kdy je léčba vel-
mi nákladná a pravděpodobnost vylé-
čení významně snížená,“ upozorňuje 
Jindřich Fínek, šéf onkologické kliniky 
FN Plzeň, kam už dnes zhruba třetina 
všech onkologických pacientů ze sou-
sedního regionu dojíždí.

V Karlovarském kraji odhalí léka-
ři podle zdravotnických statistik roč-
ně v průměru zhruba 1800 pacientů 
se zhoubným nádorem, což je v pře-
počtu na obyvatele dvakrát méně než  
v Plzeňském kraji.

Ten je na tom z hlediska přístupu 
k onkologické péči naopak velmi dob-
ře. K nejmodernější léčbě se podle dat 
ÚZIS dostane až více než 85 procent 
obyvatel Plzeňského kraje, kteří one-
mocní rakovinou. A právě plzeňští on-

kologové by měli pacientům ze sou-
sedního regionu nyní výrazně pomoci.

Ministerstvo zdravotnictví právě 
připravuje konkrétní změny, jak on-
kologickou péči v regionu zlepšit. „Ješ-
tě letos bychom chtěli vytvořit nové 
onkologické centrum Plzeň – Karlovy 
Vary. Na vybudování použijeme část 
zbylých peněz, které na onkologickou 
péči v Česku poskytla Evropská unie. 
Teď domlouváme detaily,“ řekl Dení-
ku N ministr Válek.

„BYLO NÁM 
PACIENTŮ LÍTO“

Zatímco dnes musí pacienti z Karlo-
varska dojíždět za lékaři do jiných kra-
jů, v dohledné době by to podle minis-
tra mělo být naopak.

„Odbornost bude garantovat profe-
sor Fínek jako šéf onkologické kliniky 
v Plzni, jejich doktoři budou pomocí 
telemedicíny nastavovat léčebné pro-
tokoly a také tam budou za pacienty 
dojíždět. Díky tomu pacienti už nebu-
dou muset tolik cestovat do Plzně ne-
bo do Prahy, ale budou se léčit v Che-
bu, respektive v Karlových Varech,“ do-
dal Válek.

Jeho představu potvrzuje i bývalý 
šéf České onkologické společnosti Jiří 
Vorlíček, kterého ministr pověřil, aby 
novou koncepci onkologické péče 
v kraji pomohl odstartovat.

„Když vyšla najevo ta hrozná čísla, 
která ukazují, že tento kraj je v onko-
logické péči zcela nejhorší v republice, 
bylo nám těch pacientů líto. Domluvili 
jsme se s panem ministrem, že musí-

me s tímto problémem začít něco dě-
lat,“ potvrzuje Vorlíček.

„Pokusíme se zlepšit stav, aby pa-
cienti měli lepší péči, i když nepočí-
táme s tím, že by tam vzniklo přímo 
komplexní onkologické centrum. Celý 
Karlovarský kraj má jen pět klinických 
onkologů, v takovém počtu se péče dě-
lat nedá. Plán je, že onkologové z Plz-
ně budou do Karlových Varů nebo do 
Chebu dojíždět,“ dodává Vorlíček.

KOMUNIKACE 
NA DÁLKU?

Šéf plzeňské onkologické kliniky Jin-
dřich Fínek, kterého Válek zmiňo-
val jako odborného garanta, ale po-
dle svých slov nepočítá s tím, že by 
tamní lékaři vedle své práce ještě jez-
dili za pacienty do osmdesát kilome-
trů vzdálených Karlových Varů ne-
bo do Chebu, který je 110 kilomet-
rů daleko. „To určitě nenastane,“ řekl 
Deníku N.

„Nyní zpracovávám smlouvu mezi 
FN Plzeň a Karlovarskou krajskou ne-
mocnicí. A protože nejsem autorizova-
ná osoba, která ji může signovat, je to 
veškerá informace, kterou vám mohu 
dát. Já to dělám pro pana ministra ja-
ko svého koníčka ve svém volném ča-
se, protože se už nemůžu dívat na si-
tuaci v Karlových Varech,“ dodal šéf pl-
zeňské onkologické kliniky.

Podle Vorlíčka se však nový projekt 
bez toho, aby někteří plzeňští lékaři do 
Karlových Varů či do Chebu dojížděli, 
neobejde. „Musíme nějak začít a pro-
jekt nepůjde zahájit bez toho, aby ně-

kteří lékaři byli přímo na místě a za-
školili ty kolegy, kteří zkušení nejsou. 
Já vím, že je těžké se rozpůlit, ale lékaři 
jsou pořád rozpůlení.“

Deník N má k dispozici návrh 
smlouvy mezi FN Plzeň a Karlo-
varskou krajskou nemocnicí i do-
kument, jak by změny v onkologic-
ké péči mohly konkrétně vypadat. 
Z těchto podkladů je zřejmé, že velká 
část komunikace mezi plzeňskými 
a karlovarskými či chebskými onko-
logy má probíhat přes nově vzniklou 
„jednotnou chráněnou komunikač-
ní síť“.

Přes ni by si lékaři z obou krajů 
vyměňovali informace o pacientech 
a pomáhali by zahájit správnou léčbu 
nově diagnostikovaných pacientů.

Šéf plzeňské onkologické kliniky ale 
zároveň odmítá původní nápad mi-
nisterstva zdravotnictví, že by léka-
ři z jeho kliniky na dálku „kontrolo-
vali“ onkology z Karlových Varů nebo 
z Chebu.

„Žádné společné Komplexní on-
kologické centrum neexistuje a ni-
kdy existovat nebude. Nelze řídit lé-
kaře Karlovarského kraje z Plzně. 
Nebezpečné – vyjmout,“ píše Fínek 
v poznámkách k navrhované smlouvě, 
kterou má Deník N k dispozici.

Na druhou stranu si plzeňští lékaři 
dovedou představit, že by s jejich po-
mocí mohli pacienti dostávat specia-
lizované onkologické léky podávané 
nitrožilně přímo v Karlových Varech 
nebo v Chebu, díky čemuž by nemu-
seli jen kvůli injekci dojíždět do jiné-
ho kraje.

„Na základě rozhodnutí týmu bu-
dou nemocní s potřebou centrové 
léčby léčeni buď ve FN v Plzni, či bu-
de tato léčba delegována na pracoviště 
Cheb pod supervizí plzeňského praco-
viště. Tím bude zamezeno současné-
mu cestování nemocných pro podkož-
ní injekci přes 100 kilometrů,“ píše 
v dalším dokumentu šéf plzeňské on-
kologie Fínek.

Onkologové z Karlovarského kraje 
by podle něj měli získat potřebné zku-
šenosti pobytem na onkologické a ra-
dioterapeutické klinice FN Plzeň, „kdy 
budou součástí multidisciplinárních 
týmů, zároveň budou moci sledovat 
průběh léčby ‚svých‘ nemocných“.

Lepší záchyt nově nemocných pa-
cientů závisí podle Fínka na přístro-
jovém vybavení nemocnic v Karlovar-
ském kraji. 

„Tuto spolupráci připravujeme spo-
lečně. V akutní, rychlé fázi jde o těs-
nější propojení nemocnic se zabezpe-
čeným sdílením dat a konzultacemi, 
zapojením multidisciplinárních týmů 
a indikacemi terapie, s její případnou 
delegací do regionu,“ popisuje chysta-
né změny mluvčí Karlovarské krajské 
nemocnice Markéta Singerová.

„Bude to běh na dlouhou trať. Až 
se podaří spolupráci nastavit, bu-
dou výsledky vidět nejdříve za pět let. 
Ale musíme nějak začít,“ upozorňuje 
Vorlíček.

Kraj by mohl na rozvoj onkologické 
péče dostat až 350 milionů korun. In-
vestice se mají dotknout i moderniza-
ce staveb. Například v chebské nemoc-
nici se začíná rekonstruovat lůžkové 
oddělení.

Co ukazují 
data ÚZIS

Ve srovnání krajů ČR 
má Karlovarský kraj 
nejvyšší míru mor-
tality spojenou se 
zhoubnými nádory 
(293,0 jako nejvyšší, 
nejnižší je pak v Pra-
ze 245,2).
Pouze 43 procent 
pacientů z regionu 
podstoupí léčbu 
v komplexním on-
kologickém centru. 
V Praze funguje ta-
kových center šest 
a k nejmodernější 
léčbě se tam dosta-
ne až 96 procent lidí.
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Karlovarský kraj jako jediný v republice nemá komplexní onkologické 
centrum. Tamním lékařům mají pomoci kolegové z Plzně, plánuje Válek.

Onkologická péče ve 
Varech se má zlepšit
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