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MaSarYKŮv onKoLoGICKý ÚSTav

Masarykův onkologický ústav v Brně je špičkovým zdravotnickým zařízením, jedním ze dvou Národních
onkologických center (společně s FN Motol) v České republice a současně součástí Komplexních onkologických center. Od svého vzniku – od roku 1935 se zabývá léčbou výhradně onkologických onemocnění. Zaměřuje se na solidní nádory u dospělých pacientů, především nádory prsu, zažívacího traktu, gynekologické
a urologické nádory i nádory kůže.
Na jednom místě jsou zde soustředěny všechny modality léčby onkologických onemocnění - diagnostika, operativa, radioterapie i chemoterapie. Zaměřuje se na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního
výzkumu. Je to pracoviště s pre- i postgraduální výukou lékařů a zdravotníků a s osvětovou činností zaměřenou na širokou veřejnost. Ročně je v ústavu hospitalizováno více než 10 000 pacientů a v ambulancích ošetřeno na 170 000 lidí.
Ústav je zařazen mnohdy jako jediný zástupce ČR do evropských i světových klinických studií, na Žlutém
kopci se také uplatňují nejmodernější přístupy v chirurgické léčbě nádorových nemocí i v ozařování – radioterapii.
O výjimečném postavení ústavu svědčí i skutečnost, že je jediným zástupcem České republiky v Organizaci evropských onkologických ústavů (OECI – Organisation of European Cancer Insitutes). V roce 2017 se ústavu
podařilo získat, jako jedinému zástupci zdravotnických zařízení v ČR, certifikát Cancer Center OECI na dobu 5
let.

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Tel.: +420 543 131 111
e-mail: direct@mou.cz
www.mou.cz
www.prevencenadoru.cz
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Slovo ředitele
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Rok 2017 jsme jako obvykle zahájili a zdárně pak i celý prožili převážně v radosti. Tradičně se hned po pravidelném lednovém maratonu hospodářských zúčtování a výzkumných zpráv snažíme povzbudit něčím vítězně únorově dokončeným, zkolaudovaným a novým.
V únoru 2017 jsme po kompletní rekonstrukci nově otevřeli Centrum
prevence, o jehož služby je mezi občany již léta velký zájem. Naplňujeme tak trend podpory prevence deklarovaný naším zřizovatelem
a dokonce už i některými zdravotními pojišťovnami. Přes veškeré úspěchy molekulární onkologie, cílené léčby a personalizované medicíny
platí, že časně zachycený nádor se léčí levně a úspěšně, kdežto pokročilé nádorové onemocnění nákladně a jen částečně nebo vůbec.
V podpoře časného záchytu nádoru náš ústav tedy dále setrvá a teď
už na moderně vybaveném specializovaném oddělení, ve vlasti zatím bohužel unikátním. V bloku C3, kde se nachází preventivní onkologie, bylo o poschodí výše nově přestavěno a vybaveno také exponované Gastroenterologické oddělení.
Rovněž v únoru 2017 se uskutečnilo první zasedání Pacientské rady našeho ústavu a další pak následovalo na podzim. Jakkoli s pacientskými organizacemi spolupracujeme už mnoho let, doba si žádá
formalizovat i neformální vztahy a vnášet do konání více řádu i publicity podle aktuálního konceptu
otevřeného zdravotnictví.
hodně energie jsme věnovali přípravě k akreditaci a designaci našeho ústavu u Organizace evropských onkologických ústavů (OECI). Na pozici v OECI nám zejména záleží, protože v ní po léta
reprezentujeme ČR jako jediné klinické pracoviště. Velmi komplexní akreditační proces jsme absolvovali úspěšně a obdrželi certifikovaný statut Clinical Cancer Center OECI na dobu pěti let. s mimořádným potěšením jsme certifikát převzali na výroční konferenci OECI, která každoročně cirkuluje
po celé Evropě a v roce 2017 byla svolána symbolicky k nám do Brna ve dnech 21. –23. 6. Rádi, a podle zahraničních hostů a děkovného dopisu vedení OECI, velmi úspěšně, jsme se podíleli na její přípravě a organizačním zajištění. Zásluhou některých našich odborníků a se zvýšováním mezinárodního kreditu se postupně stáváme z auditovaných také auditujícími v jiných zahraničních ústavech.
V roce 2017 se zintenzivnila naše činnost i zastoupení v mezinárodních skupinách pro biobanking
BBMRI a klinická hodnocení ECRIN. Nově jsme zahájili spolupráci v mezinárodním projektu INTENT
a zejména v Evropské referenční síti (European Referrence Network) v tématickém okruhu Vzácnější
typy nádorů (Rare Cancers). Tento mezinárodní rozměr práce nás těší a posiluje prestiž ústavu i moravské onkologie. Bez ohledu na současnou módní skepsi k EU jsme si jisti, že geograficky ani ideově
náš ústav evropský prostor neopustí. Zahraniční inspirace, spolupráce i srovnávání metod a výsledků nás pomáhá udržovat na úrovni doby a nepochybně prospívá kvalitě péče o naše onkologicky
nemocné.
Jednotliví zaměstnanci uspěli v několika celostátních hodnoceních jako sestra roku, Discovery
award a dalších odborně i mediálně orientovaných soutěžích. Přibyli nám noví profesoři, docenti
i absolventi doktorandského studia.
Také za rok 2017 můžeme oznámit, že statečně „inovujeme, inovujeme, inovujeme“. Jak při nutných obměnách velkých technologií jako jsou ozařovací přístroje, PET/CT, sPECT, tak v novinkách
jako je laboratoř GMO a další vybavení. Dotace nám pomáhají jen zčásti. Velký podíl inovací méně
nákladného vybavení, ovšem celkově v desítkách milionů, si obstaráváme pouze z vlastních úspor,
případně s přispěním sponzorů, kterým i touto formou děkujeme.
Vládní politice zvyšování platů zdravotníků jsme jistě fandili a dále fandíme, ač rozpočtově ji musíme zpravidla zajistit spíše zdola, což se zatím dařilo. Tlak stálého zvyšování nákladů
na práci i materiál však trvale roste a rezervy nejsou bezedné. Máme štěstí na relativně stabilizovaný personál, i když všeobecný nedostatek sester se začíná dotýkat už také našeho ústavu.
hospodařili jsme podle vlastního úsudku i dle externích hodnocení opět úspěšně, ale nemůžeme se trvale smířit třeba s nulovou marží pro nemocniční lékárny. Naši lékárnu, a to i přes
velký obrat nákladné biologické léčby, protinádorové chemoterapie i diagnostických radiofarmak, jsme tak museli i v roce 2017 absurdně dotovat několika milióny korun z vlastních zdrojů. Ony diskutované bonusy od firem totiž v našem ústavu nepěstujeme. Při důsledném soutěžení nejnižších cen léků vlastně jen pomáháme lépe hospodařit zdravotním pojišťovnám,
zůstávajíce však sami bez pomoci, respektive bez jakékoli marže pro provoz lékárenských pracovišť.
Také v roce 2017 jsme se iniciativně věnovali vstupu nejnovějších léků a léčebných postupů
do praxe formou klinických studií, kde náklady neleží na bedrech zdravotního pojištění. Celkově
jsme v roce 2017 vedli 63 klinických studií, z nichž 25 jsme nově zahájili, a to pro 286 onkologických pacientů. Ušetřili jsme tak zdravotnímu pojištění přes 200 000 milionů korun. hřeje nás vědomí, že naši nemocní mají přístup k nejnovější léčbě mimo standardní úhrady. hřejivých díků
ze strany zdravotních pojišťoven ani jiného zohlednění se nám za to ovšem nedostává. s ohledem na onu nulovou marži lékárnám a bez firemních bonusů tak onu finanční podporu pojišťovnám konáme vskutku asi jen z pouhého entusiasmu či romantismu, že je to tak správné.
Velmi intenzivně jsme pracovali na blízké i vzdálenější budoucnosti projektovou přípravou,
zejména pak pro náročnou rekonstrukci Bakešova pavilonu, který je nejstarší budovou areálu MOÚ a počátkem operačního a onkologického dění na Žlutém kopci před sto lety. Celý
projekt je připraven k realizaci v letech 2018-2020 a jeho dokončení umožní další provozní
přesuny pro posílení segmentu ambulantní chemoterapie. Doufejme i v následnou realizaci vstupního objektu a1, protože do skvělého ústavu chodí naši pacienti už třicet let de facto zadním
vchodem.
ani v roce 2017 jsme zatím neuspěli v našem trvalém úsilí o rozšíření parkovacích míst v okolí
ústavu, na jejichž velký nedostatek si stěžují jak nemocní, kteří se denně sjíždějí z regionu i celé re-
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publiky, tak i sanitky, zásobovatelé a zaměstnanci. Trvá naše asertivní víra v pomoc kompetentních
složek statutárního města Brna jako majitele pozemků, kde pokročili aspoň schválením parkovacího
projektu Radou města Brna v červnu 2017.
V této zprávě za rok 2017 podrobně v textech, číslech i obrázcích opět otevíráme celý rozsah
činností MOÚ s vědomím požadavku doby na transparenci všeho našeho konání. Zájem veřejnosti
a institucí o ústav trvale vítáme. Také v roce 2017 jsme pořádali pravidelné měsíční tiskové konference na řadu odborných i pacientských témat. Udržujeme v chodu unikátní Onkologické informační
centrum, měsíčně střídané výstavy výtvarníků v Galerii Žlutý kopec a týdně i hudební, poznávací
a kulturní pořady pro nemocné i zaměstnance.
Udrželi jsme se na předních místech v univerzitním i celostátním hodnocení odborné publikační
produkce. Jako organizátoři tradičních již 41. Brněnských onkologických dnů jsme opět zaznamenali rostoucí účast, která již překračuje 2 000 účastníků.
Z více významných návštěv našeho ústavu v roce 2017 lze zmínit několik vzácných hostů: komisaře EU pro zdravotnictví a potraviny, premiéra ČR, nově zvoleného děkana LF MU, Její Výsost
princeznu Ománského království, vědeckého ředitele NOÚ slovenské republiky, lékaře a manažery
Gruzínské republiky, ovšem i řadu dalších oborníků a vážených auditorů.
Pouze ekonomicky viděno, hospodařili jsme v roce 2017 jako obvykle bez deficitů, vše platili všem
včas, zvýšili platy zaměstnanců, dodržovali zákoník práce i četné další zákony, překonávali administrativní bariéry, přitom dále inovovali technologie a vybavení, neměli dluhy, něco málo i našetřili.
Leč každým rokem se zdá být udržení tohoto optimálního režimu hospodaření obtížnější.
Příslib doby, že bude líp, bychom nadále rádi naplňovali hlavně onkologicky nemocným. Našim
zaměstnancům, provozům, hospodaření a celkové stabilitě ústavu zatím postačí, když nebude hůře
než v roce 2017.
Za kolektiv MOÚ

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
ředitel
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náměstek pro koordinaci KOC
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náměstek pro vědu, výzkum a výuku
náměstek pro léčebně preventivní péči
náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky
náměstkyně pro hospodářsko-technické služby
ekonomická náměstkyně
náměstkyně pro lékárenskou péči
vedoucí Právního oddělení
vedoucí Oddělení informatiky
tisková mluvčí

– prof. MUDr. Jan Žaloudík, Csc.,
jan.zaloudik@mou.cz
– prof. MUDr. Rostislav Vyzula, Csc.,
vyzula@mou.cz
– doc. MUDr. Marek svoboda, Ph.D.,
msvoboda@mou.cz
– doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.,
kiss@mou.cz
– PhDr. Jana Kocourková, MBa,
jkocourkova@mou.cz
– Ing. Jana Nováčková,
novackova@mou.cz
– Ing. Marie Kučerová,
marie.kucerova@mou.cz
– PharmDr. Šárka Kozáková, MBa,
kozakova@mou.cz
– Mgr. Radek halouzka,
halouzka@mou.cz
– Ing. Eva Konečná,
konecna@mou.cz
– PhDr. Zuzana Joukalová,
joukalova@mou.cz

vědecká rada
doc. MUDr. Marek svoboda, Ph.D.
náměstek pro vědu, výzkum a výuku
doc. RNDr. Ondřej slabý, Ph.D.
vědecký tajemník
členové
doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
doc. MUDr. Regína Demlová, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
doc. MUDr. Vuk Fait, Csc.
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
doc. MUDr. Marián hajdúch, Ph.D.
prof. Ing. Lenka hernychová, Ph.D.
Mgr. Roman hrstka, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
MUDr. Rudolf Nenutil, Csc.
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
prof. MUDr. Martin smrčka, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Šlampa, Csc.
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, Drsc.
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, Csc.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, Csc.

Emeritní členové
prof. MUDr. Josef Bilder, Csc.
prof. RNDr. Et PharmDr. Jan Kovařík, Drsc.
RNDr. Ludmila Lauerová, Csc.
MUDr. Zdeněk Mechl, Csc.
prof. RNDr. Emil Paleček, Drsc.
RNDr. Marta Šimíčková, Csc.
MUDr. Tačo Tačev, Csc.
RNDr. Ivan Vermousek, Csc.

vedení klinik a jednotlivých odborných zdravotnických oddělení
Klinika komplexní onkologické péče
přednosta
zástupce pro LPP,
primářka
primář
zástupce pro školství
vrchní sestra

primář

vrchní sestra
vedoucí radiologická asistentka
Klinika operační onkologie
přednosta
oddělení chirurgické onkologie a operačních sálů
primář
vrchní sestra chir. odd.
vrchní sestra oper. sálů
oddělení urologické onkologie
primář
vrchní sestra
oddělení gynekologické onkologie
primář
vrchní sestra
anesteziologicko-resuscitační oddělení
primář
vrchní sestra
Gastroenterologické oddělení
primářka
vrchní sestra
oddělení radiologie
primářka
vedoucí radiologický asistent
oddělení nukleární medicíny
primář
vrchní sestra

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.,
petrakova@mou.cz
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.,
kiss@mou.cz
MUDr. Ondřej sláma, Ph.D.,
oslama@mou.cz
Bc. Tatiana Ciprová,
ciprova@mou.cz
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Klinika radiační onkologie
přednosta

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, Csc.,
vyzula@mou.cz

prof. MUDr. Pavel Šlampa, Csc.,
slampa@mou.cz
MUDr. Petr Čoupek, (do 30. 9.),
coupek@mou.cz
MUDr. Denis Princ (od 1. 10.),
princ@mou.cz
Bc. Zdeňka Bednářová,
bednarova@mou.cz
Jana Badurová,
badurova@mou.cz
doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.,
sefr@mou.cz
MUDr. Vojtech Chrenko, Csc.,
chrenko@ mou.cz
Jana Vozdecká,
vozdecka@mou.cz
Martina Vidrmertová,
martina.vidrmertova@mou.cz
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.,
dolezel@mou.cz
Vladimíra Žižková,
zizkova@mou.cz
MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.,
chovanec@mou.cz
Bc. Zdeňka Pešová,
pesova@mou.cz
MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.,
jelinek@mou.cz
Bc. hana Píšová,
pisova@mou.cz
MUDr. Milana Šachlová, Csc. et Ph.D.,
sachlova@mou.cz
Bc. Petra absolonová,
petra.absolonova@mou.cz
MUDr. helena Bartoňková,
bartonkova@mou.cz
Pavel Jaroš,
jaros@mou.cz
MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.,
rehak@mou.cz
Mgr. Jaromíra Mojžišová,
mojzisova@mou.cz
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oddělení laboratorní medicíny
primář
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oddělení onkologické patologie
primář
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vedoucí laboratoří
úseková laborantka

doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.,
valik@mou.cz
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.,
fabian@mou.cz
Mgr. Šárka Bořilová,
borilova@mou.cz
Dagmar Kohoutková,
kohoutkova@mou.cz

regionální centrum aplikované molekulární onkologie (rECaMo)
vědecký ředitel
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, Drsc.,
vojtesek@mou.cz
výkonný ředitel
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.,
valik@mou.cz
oddělení epidemiologie a genetiky nádorů
primářka
vedoucí molekulárně genetické laboratoře
vedoucí zdravotní laborantka
oddělení klinických hodnocení
vedoucí lékařka
Ústavní lékárna
náměstkyně pro lékárenskou péči
vedoucí farmaceutická asistentka
Úsek klinické psychologie
vedoucí psycholožka
Úsek národního onkologického registru
vedoucí lékař

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.,
foretova@mou.cz
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.,
emachackova@mou.cz
hana Pavlů,
pavlu@mou.cz
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.,
demlova@mou.cz
PharmDr. Šárka Kozáková, MBa,
kozakova@mou.cz
Kateřina Bauerová,
bauerova@mou.cz
Mgr. Radka alexandrová,
radka.alexandrova@mou.cz
MUDr. Jiří Novák
novak@mou.cz

2. Hospodaření ústavu
Masarykův onkologický ústav se v roce 2017
stal opět – už podruhé absolutním vítězem
v oblasti „Finanční zdraví nemocnic“ v celostátním projektu „nemocnice čr 2017“, který
organizuje healthCare Institute.
„Finanční zdraví“ vycházelo z údajů o hospodaření za rok 2016 a bylo hodnoceno celkem
8 ukazatelů s různou váhou.
Ve vztahu k hodnocení projektu je finančně
zdravá nemocnice ta, která:

-

má dostatek prostředků na úhradu svých závazků,
není předlužená,
hradí své závazky v přiměřeném čase,
financuje dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů,
- investuje do svého majetku,
- je vybavena dlouhodobým majetkem
umožňujícím poskytovat kvalitní zdravotní
péči (co nejnovějším),
- dokáže adekvátně odměnit svůj personál.
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Kategorie:
Kategorie:
Kategorie:Absolutní
Absolutní
Absolutnívítěz
vítěz
vítěz

FINANČNÍ
FINANČNÍ
FINANČNÍZDRAVÍ
ZDRAVÍ
ZDRAVÍ
1.
1.
1.místo
místo
místo
MASARYKŮV
MASARYKŮV
MASARYKŮVONKOLOGICKÝ
ONKOLOGICKÝ
ONKOLOGICKÝÚSTAV
ÚSTAV
ÚSTAV
Jihomoravský
Jihomoravský
Jihomoravskýkraj
kraj
kraj

V roce 2017 měl MOÚ uzavřené rámcové smlouvy o úhradě zdravotní péče se všemi zdravotními
pojišťovnami:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR,
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
209 Zdravotní pojišťovna ŠKODa,
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR,
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.
EKonoMICKý oDBor tvoří Finanční oddělení, Úsek účtáren, Oddělení ekonomiky projektů a controllingu, Obchodní oddělení.
Zajišťuje sběr, zpracování, analýzu a vyhodnocování informací o hospodaření ústavu pro vlastní
potřeby i pro předepsané vykazování. Odpovídá za nastavení finanční kontroly.
Ekonomický odbor zejména:
- zabezpečuje komplexní vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy a zodpovídá za správnost
účetnictví a výkaznictví. V roce 2017 bylo v rámci fakturační činnosti zpracováno 28 402 faktur
přijatých a 5 192 faktur vydaných, dále 3 119 pokladních a 2 104 interních dokladů,
- zajišťuje bezhotovostní platební a zúčtovací styk. Provádí pokladní činnost, vydává a eviduje
ceniny, ukládá cennosti a přebírá důchody hospitalizovaných pacientů, provádí výplatu
a vyúčtování záloh a zajišťuje valuty na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců,
- vede agendu cestovních příkazů, která zajišťuje potřebné úhrady předem i následné vyúčtování
tuzemských i zahraničních pracovních cest a proplacení cestovních výloh zaměstnancům,
- eviduje závazky a pohledávky a spolupracuje při jejich vymáhání,
- vede evidenci o stavu a pohybu majetku a organizuje jeho inventarizaci,
- eviduje dary, vyřizuje požadovaná potvrzení a dokládá dárcům použití poskytnutých prostředků,
- sestavuje návrhy rozpočtu, provádí ekonomické analýzy a sestavuje rozbory hospodaření,
zajišťuje projektové řízení a ekonomiku grantů a projektů, zpracovává cenové kalkulace,
- spolupracuje při tvorbě a revizi vnitřních předpisů a smluv a podílí se na organizaci a zajištění
BOD,
- do působnosti Ekonomického odboru patří i agenda FKsP, která zahrnuje všechny činnosti
potřebné pro čerpání fondu ze strany zaměstnanců v souladu s platnou vyhláškou a interními
předpisy.
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Údaje z rozvahy k 31.12. 2017
údaje v tis. Kč
brutto
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Dlouhodobý
nehmotný majetek

korekce

změna 2017 proti
2016

2016

156 159

143 137

13 022

9 212

3 810

3 698 411

1 874 067

1 824 344

1 908 698

-84 354

28 614

26 030

2 584

309 857

444 405

-134 548

496 755

515 707

-18 952

2 672 592

2 904 052

-231 460

1 813 906

1 879 930

-66 024

567 635

517 022

50 613

2 332

1 820

512

0

0

0

Dlouhodobé
závazky

8 485

272 682

-264 197

Krátkodobé
závazky

280 234

232 598

47 636

2 672 592

2 904 052

-231 460

Dlouhodobý
hmotný majetek
Zásoby

28 614

Krátkodobé
pohledávky

310 301

Krátkodobý
finanční majetek

496 755

aKTIva CELKEM

4 690 240

444

2 017 648

Jmění účetní
jednotky
Fondy
Výsledek
hospodaření
Rezervy

paSIva CELKEM

z výkazu zisku a ztráty
spotřeba materiálu
v tom léky
z toho centrové
v tom sZM
Náklady na zboží
Opravy a udržování
spotřeba energie
Osobní náklady
Odpisy
Cestovné a sjezdové poplatky
Náklady na DDM
Celkové náklady

rok 2017
645 401
491 939
365 464
125 679
62 595

údaje v tis. Kč
rok 2016
692 482
544 782
415 344
120 554
57 418

nárůst v Kč
-47 081
-52 843
-49 880
5 125
5 177

2017 v % k 2016
93,2
90,3
88,0
104,3
109,0

38 769

50 520

-11 751

76,7

29 580
660 469
160 830

30 846
604 368
182 284

-1 266
56 101
-21 454

95,9
109,3
88,2

3 725

3 707

18

100,5

6 441
1 699 198

7 144
1 708 696

-703
-9 498

90,2
99,4

rok 2017
Tržby z prodeje
služeb
v tom: tržby od ZP
preventivní
prohlídky
klinická
hodnocení
Tržby za zboží
Ostatní výnosy
z činnosti
Použití FRM
na opravy
Dotace
z toho transferové odpisy
Celkové výnosy
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netto 2017

rok 2016

nárůst v Kč

2017 v % k 2016

1 484 512

1 486 679

-2 167

99,9

1 421 794

1 430 229

-8 435

99,4

12 500

12 757

-257

98,0

47 584

41 668

5 916

114,2

71 166
19 375

65 911
7 535

5 255
11 840

108,0
257,1

18 030

31 146

-13 116

57,9

90 109
20 517

89 430
31 800

679
-11 283

100,8
64,5

1 701 530

1 710 516

-8 986

99,5

Struktura nákladů

výroční zpráva 2017

Struktura výnosů

podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven na tržbách ústavu
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3. Investice a rozvoj
Investice v oblasti movitého majetku
V roce 2017 realizovalo Obchodní oddělení celkem 63 zakázek malého rozsahu.
V oblasti přístrojové techniky a vybavení pro
zdravotnictví se jednalo např. o systémy sloužící k ohřevu nebo udržování teploty pacienta po
rozsáhlých operačních výkonech k vyhřívání lůžek, k prevenci a léčbě hypotermií a k udržování
fyziologické teploty, hlubokomrazící box, EKG
navigační systém pro implantaci PICC, přenosný
kontaminační monitor, mycí a dezinfekční automat pro endoskopii, kryogenní kontejner, manipulátor pro rozplňování radiofarmak pro sPECT,
mycí a dezinfekční automat pro sterilizaci, mobilní pracovní stanici pro zobrazení a popis radiologických snímků, ultrazvukový přístroj pro
radiologii, videokolonoskop a videogastroskop,
injektor kontrastních látek, tiskárnu podložních
skel pro histologii, centrální monitorovací stanici pro JIP, měřidlo aktivity, endoskopickou věž
pro gastroenterologii a elektrochirurgickou jednotku s argonovou plazmovou koagulací.
Mezi nejvýznamnější investice v roce 2017
patřily:
nízkoteplotní sterilizátor na bázi h2O2 aMsCO®
V-PROmaX. Tento sterilizátor díky suchému procesu sterilizace na rozdíl od klasické parní sterilizace prodlužuje životnost nástrojů citlivých na vlhko a teplo. sterilizátor je určený pro široký rozsah
aplikací od kabelů, kamerových hlav, flexibilních
endoskopů, hysteroskopů a v neposlední řadě nástrojů používaných v robotické chirurgii.
Laparokopicko-hysteroskopická souprava se
4K rozlišením a technologií pro podporu včasné
diagnostiky a záchyt časných stadií onemocnění
bez nutnosti použití kontrastních či jiných látek
v těle pacienta. Laparoskopicko-hysteroskopická souprava bude sloužit pro gynekologickou
operativu Kliniky operační onkologie.

bování ale především k legislativě nesplňoval
požadavky na mamografický screeningový přístroj. Pořízen byl mamografický přístroj selenia
Dimension 3D výrobce hologic, který umožňuje nejmodernější vyšetřovací postupy v oblasti
mamografie jako je tomosyntéza a kontrastní
mamografie. Tyto dvě nové technologie by měly
vést k časnější detekci mamárních nádorů.
Investice v oblasti nemovitého majetku zajišťovalo Investiční oddělení Odboru hospodářsko
technických služeb.
V únoru byla slavnostně uvedena do provozu nejvýznamnější investice MOÚ, která byla
dokončena v prosinci 2016 s názvem „Rekonstrukce objektu C3“. Celkové náklady pořízení
dosáhly 38,500 mil. Kč, z toho 27,300 mil. Kč byly
hrazeny ze státního rozpočtu. Vlastní zdroje byly
čerpány ve výši 11,200 mil. Kč. Náročná stavba,
jejíž součástí byly i práce na vyztužení stropu
a odstranění některých nosných konstrukcí, které nevyhověly novým potřebám na únosnost,
byla realizována během 7 měsíců, a to včetně
dodávky vestavného interiéru a zdravotnických
prostředků, které vyžadují v rámci instalace pevné spojení se stavbou.

Slavnostní otevření objektu C3
V průběhu celého roku pokračovaly přípravné
práce pro rekonstrukci a dostavbu Bakešova
pavilonu. V roce 2017 nebyly čerpány žádné finanční prostředky, ale byla vedena jednání o vynucených přeložkách slaboproudých rozvodů
s 5 vlastníky technické infrastruktury a také se
statutárním městem Brnem, coby vlastníkem
pozemků dotčených plánovanou stavbou. Cílem jednání bylo uzavřít příslušné smluvní vztahy. Tato jednání byla značně časově náročná
a vzhledem k tomu, že podmiňovala možnost
podání žádosti o stavební povolení, bylo stavební řízení zahájeno až koncem roku.

Nový mamograf
obměna mamografického přístroje z roku
2008, který vzhledem k provoznímu opotře-
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Po celý rok 2017 věnoval Odbor hospodářsko-technických služeb mnoho úsilí také
přípravě vynucené investice „přechod páry
na horkou vodu“. V návaznosti na rekonstrukci parovodů prováděných v městě Brně
byl MOÚ informován o tom, že nejpozději
od konce září 2018 bude namísto páry dodávána horká voda a je potřeba zajistit stavebně technickou připravenost pro tuto
změnu.
Předpokládané náklady činí asi
30 mil. Kč. V roce 2017 byla čerpána částka
0,230 mil. Kč na zpracování studie. Náklady
za projektovou dokumentaci a realizaci budou hrazeny v r. 2018.

V průběhu celého roku se uskutečňovaly „stavební úpravy pro instalaci izolátoru GMO, II.
etapa“. Cílem bylo zajistit vhodné podmínky pro
přípravu sterilních léčivých připravků - čistých
prostor. V prvním pololetí byla zpracována projektová dokumentace a projednána na sÚKLu,
v druhém pololetí probíhaly potřebné stavební
práce, které byly koncem roku dokončeny. Náklady dosáhly výše 6,094 mil. Kč.

V souvislosti s dodávkou a instalací nové technologie lineárního urychlovače byla již počátkem roku 2017 zadána zakázka na zpracování
projektové dokumentace a poskytování autorského dozoru pro rekonstrukci ovladovny a začátkem června byly zahájeny stavební práce,
které skončily v polovině srpna. Náklady dosáhly 2,293 mil Kč bez DPh.

Pro zajištění vhodných podmínek k využívání
provozního technologického a laboratorního
vybavení byla realizována akce Chlazení v objektu h1 a F1 s náklady 0,676 mil. Kč bez DPh.
V čekárnách situovaných u vstupů do objektu
Švejdova pavilonu byla v květnu zadána zakázka na zpracování projektové dokumentace
pro instalaci vzduchotechnických clon, v září
byly zahájeny stavební práce a zařízení bylo
v polovině listopadu uvedeno do provozu. Náklady na instalaci dvou VZT clon dosáhly 0,978
mil. Kč vč. DPh.

výroční zpráva 2017

Izolátor GMO

V letním období byl řadu let spojovací koridor
mezi Švejdovým a Masarykovým pavilonem
spojován s nepříjemnými důsledky oslunění.
Instalace chlazení by byla příliš nákladná, proto byl zvolen pouze pasivní způsob ochrany
proti slunečnímu záření. s nákladem 0,465
mil. Kč vč. DPh byl most zastíněn.

V roce 2017 byla zadána zakázka na zpracování projektové dokumentace pro akci
„Výměna oken ve Švejdově pavilonu“. s ohledem na očekávané náklady bude realizována
po etapách, první z nich se uskuteční v roce
2018. Náklady na zpracování dokumentace
dosáhly (bez autorského dozoru) výše 0,095
mil. Kč bez DPh.
Koncem roku 2017 se uskutečnily stavební
úpravy na Oddělení laboratorní medicíny. Jejich cílem bylo odvedení tepelných zátěží působených provozem přístrojového vybavení
a doplnění datových a silnoproudých zásuvek.
Náklady dosáhly 0,927 mil. Kč bez DPh.
Nákladem ve výši 0,124 mil. Kč byla pořízena
projektová dokumentace ke snížení vlhkosti
vnitřního prostředí ve vybraných prostorách
Wernerova pavilonu.
Do rozšíření datových sítí v celém areálu ústavu bylo investováno 0,173 mil. Kč bez DPh.

Nová ovladovna KRO

s náklady ve výši 0,016 mil. Kč bez DPh bylo
zajištěno silnoproudé napojení mycího automatu na centrální sterilizaci.
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projekty MoÚ spolufinancované z Evropské unie

14

V roce 2017 Masarykův onkologický ústav zahájil realizaci projektu v rámci 5. výzvy Integrovaného regionální operačních programu s názvem
„Obměna a doplnění přístrojového vybavení
onkogynekologického centra Masarykova onkologického ústavu“. Způsobilé výdaje ve výši
60 mil. Kč budou použity do poloviny roku 2019
převážně k obnově vybavení využívaného k diagnóze a léčbě gynekologických nádorů. Na konci roku 2017 byl z dotace pořízen nízkoteplotní
sterilizátor vhodný ke sterilizaci robotických
nástrojů. Bylo ukončeno výběrové řízení na dodávku laparoskopické věže se 4K rozlišením
určené k miniinvaziviní operativně se kterou se
pojí včasná a rychlejší rekonvalescence, menší
množství pooperačních komplikací operačních
ran, taky i menší riziko infekčních komplikací.
Ostatní výběrová řízení jsou v realizaci či v přípravné fázi.
V projektu „BBMRI-CZ: síť biobank - univerzální
platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob“
v rámci výzvy č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP jsme jedním z partnerů žadatele Univerzity Karlovy v Praze. Projekt
je zaměřen na prospektivní sběr a výzkum vzorků připravovaných v rámci sítě bank lidského biologického materiálu sdružených v infrastruktuře BBMRI-CZ. Projekt povede k rozšíření spektra
vzorků, zefektivnění postupů přípravy a dlouhodobého uchování vzorků (preanalytická fáze).
Zásadním přínosem bude výzkum etiopatogeneze širokého spektra nádorových onemocnění
i socioekonomicky závažných nenádorových
chorob z různých oblastí medicíny (gastroenterologie, kardiologie, oftalmologie). Projekt zahájil svojí realizaci na podzim roku 2017.
V roce 2017 byl také zahájen projekt INTENT „VYUŽITÍ DOPORUČENÝCh POsTUPŮ a sROVNÁVaCÍCh sTaNDaRDŮ Za ÚČELEM NasTaRTOVÁNÍ
sPOLEČENsKY PROsPĚŠNÉhO PODNIKÁNÍ,
KTERÉ VE sTŘEDNÍ EVROPĚ ZLEPŠÍ ONKOLOGICKOU PÉČI VE sMYsLU ORIENTaCE Na PaCIENTa“.
Projekt je realizován v rámci programu Interreg CENTRaL EUROPE. Masarykův onkologický
ústav je zde jedním z parterů, hlavní partnerem
je italská organizace Instituto oncologico Veneto se sídlem v Padově. Cílem projektu INTENT
je najít řešení pro novátorský model onkologické péče soustředěné na pacienta. Je zaměřen
a zahrnuje různé druhy činitelů: poskytovatele
onkologické péče, pacienty, politické činitele.
Cílem je práce s těmito skupinami za účelem
bližšího pochopení toho jak nejlépe nastavit
na pacienta soustředěný léčebný přístup a určit
způsoby zlepšování onkologické péče ve střední Evropě. Kromě aktivit vedoucích k novátorskému modelu onkologické péče, projekt bude
řešit různá doporučení autorit, vytvoří online
nástroj pro benchmarking, identifikuje potřeby
a preference vedoucí ke zlepšení existujících léčebných systému na lokálních úrovních a vytvoří virtuální „know-how“ centrum.
Masarykův onkologický ústav se v roce 2017
také účastnil jako člen konsorcia dvou projektů financovaných v rámci programu hORIZON2020.
Projekt aDOPT BBMRI-ERIC vede k užšímu propojení biobank národních platforem BBMRI
a ustanovení služeb poskytování vzorků a dat
mezi evropskými státy.

Projekt EGI-Engage slouží k urychlení implementace prostředků otevřené vědy prostřednictvím rozšíření EGI infrastruktury ve výzkumu.
V srpnu 2017 byla ukončena realizace projektu.
Dále jsme spolupracovali na přípravě projektů
ucházejících se o dotaci v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
V projektu „Molekulární, buněčný a klinický
přístup ke zdravému stárnutí“ v rámci výzvy
č. 02_16_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP „ jsme jedním z partnerů hlavního
žadatele Fakultní nemocnice u sv. anny v Brně.
Projekt zatím nebyl v roce 2017 vybrán k financování.
V roce 2017 Masarykův onkologický ústav podal
žádosti o dotaci v rámci 23. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Modernizace a rozvoj sONIs Masarykova
onkologického ústavu“. specializovaný onkologický nemocniční informační systém (sONIs)
Masarykova onkologického ústavu bude modernizován v rámci hlavní aktivity „Vytváření
nových a modernizace stávajících podpůrných
informačních systémů“, části související s hW
a sW infrastrukturou budou pořízeny v rámci
hlavní aktivity „Budování, rozvoj a modernizace národních datových center a komunikační
infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy. Primárním cílem
je modernizace (výměna stávajícího systému
za nový) a rozšíření funkcionalit specializovaného onkologického nemocničního informačního
systému (sONIs) v oblasti elektronizace procesů
(např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace), dlouhodobá elektronická archivace
zdravotnické dokumentace, podpora nových
procesů v rámci zdravotnického zařízení a jejich
elektronizace a možnost jejich realizace nejen
v nemocnici, ale i vzdáleně a další nové funkce
v sONIs. Projekt se na konci roku 2017 nacházel
ve fázi hodnocení.
V rámci 10. Výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu pak byl podán projekt
s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti
v Masarykově onkologickém ústavu“. Primárním cílem projektu je realizace technických
bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 sb., o kybernetické bezpečnosti
pro zabezpečení Is/Ks provozovaných Masarykovým onkologickým ústavem. sekundárním
cílem (prostředkem pro dosažení primárního
cíle) je dodávka nových (moderních) technologií nebo modernizace stávajících vybraných
technologií Masarykova onkologického ústavu
a jejich využití pro provoz Is/Ks Masarykova
onkologického ústavu. hlavní aktivity projektu
jsou v oblsti firewallové ochrany sítě a LOG managementu. Na konci roku 2017 se projekt nacházel ve fázi hodnocení.
Rok 2017 byl třetím rokem tzv. doby udržitelnosti projektu Regionální centrum aplikované
molekulární onkologie (RECaMO). Masarykův
onkologický ústav má povinnost využívat budovy a výzkumné prostředky financované v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace nejméně po dobu pěti let po ukončení
realizace, tedy do konce roku 2019. Výzkumný program probíhal podle plánu. Financování
provozu výzkumného centra bylo zajišťováno

schodí Švejdova pavilonu odborné veřejnosti
po registraci, zaměstnancům MOÚ jsou elektronické informační zdroje navíc přístupné
z pracovních počítačů z IP adres Masarykova
onkologického ústavu.
Projekt IntegRECaMO: Intellectual anchor financovaný z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost dovršil také 2. rok udržitelnosti v polovině
roku 2017. Během této doby bylo v plánovaném
rozsahu pokračováno v klíčových aktivitách, pokračovala spolupráce výzkumného týmu s českými a zahraničními experty, byly zrealizovány
tři zahraniční stáže a dvě byly zahájeny a zorganizováno celkem šest odborných workshopů
zaměřených na vzdělávání v oblasti nádorové
biologie a onkologického výzkumu.
Informace o výše uvedených projektech jsou
k dispozici na stránkách: www.recamo.cz.

výroční zpráva 2017

výzkumnými granty GaČR, aZV, IGa, smluvním
výzkumem, prováděním klinických hodnocení
a v neposlední řadě z Národního programu udržitelnosti.
2. rok doby udržitelnosti uplynul na konci
června 2017 u projektu RELICEO (Regional
Library for Clinical and Experimental Oncology). hlavní podporovanou aktivitou a cílem
projektu RELICEO bylo zabezpečit uživatelům
dostupnost nejdůležitějších vědeckých informačních zdrojů z oboru ve formě elektronické i listinné. Realizace projektu je důležitým
elementem v podpoře výzkumu v MOÚ, zvl.
jeho Regionálního centra aplikované molekulární onkologie (RECaMO) a dalších vědeckých aktivit v regionu s onkologickým zaměřením. Veškeré pořízené informační zdroje
jsou k dispozici v knihovně MOÚ ve 4. po-
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Úsek zdravotnické techniky a technicko-inženýrských činnosti
zajišťuje práce související s provozem a užíváním zdravotnických prostředků a laboratorní
techniky včetně inženýrsko-technických činností a činností zadavatele při pořízení investičního
majetku dotovaného státním rozpočtem.
Přístrojoví technici naplňují požadavky obecně
závazných předpisů, které plynou poskytovateli
zdravotní péče v souvislosti s užíváním zdravotnických prostředků a měřidel. K jejich každodenním úkolům patří také poskytovat uživatelskou podporu na Centrálních operačních sálech.
V evidenci přístrojových techniků je 4 500 položek, pro které každoročně zajišťují dodavatelsky
cca 3 850 preventivních servisních úkonů. Za tím
účelem jsou uzavřeny dvě desítky smluvních
vztahů a ročně se vystaví na 450 objednávek.
Náklady na zajištění řádného stavu zdravotnických prostředků a laboratorní techniky dosahují
ročně téměř 42 mil. Kč (včetně DPh) a v souvislosti s úhradou se zpracuje ročně přes 850 faktur.
provozní oddělení
Kromě běžných činností zajišťovaných v průběhu
roku Úsekem služeb, Úsekem technického zabezpečení i Úsekem údržby zaměstnanci oddělení
připravili pro všechny zaměstnance „Prohlídku
ústavu jak ho neznáte“, tedy technických provozů
a prostor, kam se není možno běžně podívat. Tato
nabídka se setkala s velkým zájmem a nadšenou
odezvou. V několika listopadových dnech zorganizovali pět prohlídek, kterých se zúčastnilo celkem
72 zaměstnanců z řad zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.
Nejvíce zaujala a překvapila ta část prohlídky, při
níž zájemci procházeli podzemními technickými
koridory, které propojují prakticky všechny pavilony ústavu. Dále viděli některé z celkem 21 strojoven vzduchotechniky (se 74 VZT jednotkami), 3
výměníkových stanic a 14 předávacích stanic ÚT
– jen strojovny VZT a výměníkové stanice zaujímají
plochu 3 200 m2.

Zajímavá byla rovněž prohlídka energocentra
včetně náhradního zdroje el. energie s rotační
UPs a naftovým hospodářstvím, elektrorozvoden, trafokobky, 2 kompresorových a vakuových stanic. Zaměstnanci dále měli možnost
seznámit se s funkcí a činností vyvíječe sterilní
páry, výrobníků studené vody pro jednotlivé
pavilony, změkčovacími stanicemi (úpravnami
vody), 2 dávkovači chlordioxidu (ochrana proti
legionelám). Nahlédli do jednoho ze dvou chlazených skladů nebezpečných odpadů.
Kvůli rozlehlosti technického zázemí a časové
náročnosti řada dalších prostor a technologií
k dipozici nebyla - ať už se jedná o plynovou
kotelnu, strojovny výtahů, úpravnu technologie bazénu, lapač tuků (lapol) u stravovacího
provozu, odlučovač ropných látek u parkoviště,
2 retenční nádrže atd.
Vzhledem k ukončení dodávek páry od dodavatele Teplárny Brno, a.s. v letošním roce měli
tak zájemci poslední možnost si prohlédnout
výměníkové stanice využívající k provozu toto
médium. V roce 2018 budou všechny tři výměníkové stanice zrekonstruovány, stejně tak rozvody umístěné v technických koridorech, kterými
byla rovněž prohlídka vedena.
oddělení stravovacího provozu
stravovací provoz připravuje celodenní stravu
pro hospitalizované pacienty a obědy pro zaměstnance. strava pro pacienty je vydávána
tabletovým systémem. Pacienti mají možnost si
vybrat ze dvou teplých jídel k obědu, 4x týdně
jsou připravovány teplé večeře.

dieta

počet (jednotlivé
druhy jídel)

dieta

počet
(jednotlivé druhy
jídel)

3

76 898

14

6 589

9

22 614

1

6 018

2

9 359

2

4 258

5

7 388

4

3 437

Celkem bylo využito 79 druhů diet.

počty porcí obědů pro zaměstnance za rok - vývoj
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rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

počet

82 740

85 021

80 206

84 740

86 350

90 301

91 657

Cílem stravovacího provozu je co možná největší
individualizace připravované stravy. Využito bylo
na 79 různých druhů diet. V roce 2017 bylo vydáno
197 830 porcí jídel (snídaně, obědy, večeře) pro pacienty a uvařeno 91657 obědů pro zaměstnance.
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Úsek Bozp a po
Jeho cílem bylo zajistit revize a kontroly v souladu s požadavky legislativy včetně odstraňování
zjištěných závad a dále provádění auditní činnosti se zaměřením na minimalizaci rizik možného ohrožení zdraví zaměstnanců a zajištění
bezpečnosti budov a technologických zařízení
ústavu, a to nejen ve vztahu k zaměstnancům,
ale i k pacientům a návštěvníkům ústavu.
V roce 2017 bylo evidováno 23 pracovních úrazů, z toho 3 si vyžádaly pracovní neschopnost.
Šlo o pády na vnitřních komunikacích a řeznou
ránu při manipulaci s plechem.
U pracovních úrazů, které nezpůsobily pracovní
neschopnost, bylo nejčastějším zdrojem vzniku
úrazů píchnutí či říznutí zdravotnickým nástrojem.
V oblasti edukace zaměstnanců byla v roce 2017
prováděna průběžně opakovaná školení BOZP,
PO. Obecná část školení zaměstnanců se uskutečňovala formou e-learningu a na tuto část
školení navazovala školení na pracovišti prováděná vedoucími zaměstnanci.

Cvičná evakuace na odd. A KKOP

V uplynulém roce byla pro zaměstnance zorganizována odborná školení. Jednalo se zejména
o školení zaměstnanců zařazených do požárních
hlídek, školení k získání odborné způsobilosti

Připravenost zaměstnanců v BOZP, PO a řešení
krizových situací byla prověřována interními audity a praktickým nácvikem evakuace po vyhlášení cvičného požárního poplachu.

při práci a obsluze plynových a elektrických zařízení, tlakových nádob a medicinálních plynů.
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4. Hodnocení zdravotní péče
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zhodnocení zdravotní péče za rok 2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Počet lůžek

252

254

254

254

254

254

z toho intenzivních

16

20

20

20

20

20

Využití lůžkové
kapacity

77%

73%

73%

74 %

72 %

72 %

Průměrná
ošetřovací
doba

7,2 dne

6,8 dne

6,8 dne

6,8 dne

6,4 dne

6,3 dne

ambulantní
ošetření celkem

184 467

169 136

163 903

165 156

163 427

161 787

Počet hospitalizovaných
celkem

9 689

9 823

9 875

10 095

10 280

10 584

počet vybraných výkonů
Počet operací

4 434

4 555

4 659

4 699

4 888

4 824

Urologická
endoskopie

2 824

2 773

3 270

3 138

3 158

3 442

Gastroenterologická endoskopie*

17 503

17 719

19 267

18 929

19 190

19 536

Radioterapeutické výkony

351 779

349 969

377 775

375 911

416 615

436 537

Žádanky
na chemoterapie

23 154

23 006

22 277

20 798

21 192

21 728

Melanomová
komise

619

717

655

736

747

786

Mamární komise

1 766

1 763

1 770

1 742

1 884

1 819

335

378

394

421

357

Digestivní
komise

332

Komise pro
nádory CNs

257

292

303

349

415

364

297

297

315

323

348

405

172

150

136

166

199

255

73

81

107

119

124

19

112

110

Komise pro
gynekologické
malignity
Komise pro
urologické
nádory
spondyloonkologická
komise
Komise pro
sarkomy
PET a PET/CT
Celotělová

4 546

4 297

4 305

4 449

4 127

4 688

PET Limitovaná

152

167

162

195

-

-

Fúze PET/CT
a PET/MRI

417

347

405

506

-

-

*údaje byly přepočítány dle nové metodiky
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Srovnání hospitalizačních případů a Casemix Indexů
(rok 2015/2016/2017)
rok 2015

rok 2016

rok 2017

% 2017/ 2015 % 2017/ 2016

Počet případů

10 081

10 231

10 437

104%

102%

Case MIX

10 590,57

10 391,23

10 545,42

100%

101%

výroční zpráva 2017

Srovnání hospitalizačních případů a Casemix Indexů
(rok 2017 s referenčním obdobím 2015)
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5. Kliniky a oddělení
stěžejním programem KLInIKY KoMpLExní
onKoLoGICKé péčE (KKop) je léčba solidních onkologických nádorů u dospělých s důrazem na karcinom prsu, digestivních karcinomů,
maligního melanomu a terminativních nádorů
varlat. V roce 2017 disponovala klinika 120 lůžky,
na kterých bylo hospitalizováno celkem 5 979
pacientů. Pro jejich větší komfort je podstatná
část pacientů léčena ambulantně, k čemuž slouží 13 ambulancí klinické onkologie, 2 ambulance
preventivní onkologie a 1 ambulance podpůrné
a paliativní péče s vysoce erudovaným personálem. Všichni lékaři mají atestaci z klinické onkologie. V roce 2017 bylo na ambulancích ošetřeno celkem 64 640 pacientů a podáno celkem
16 144 chemoterapií. Kromě nejmodernějších
léčebných postupů, včetně biologické léčby, nabízí pacientům i účast v klinických studiích.
V roce 2017 bylo do klinických studií zařazeno
255 pacientů. Zahájeno bylo 23 nových klinických hodnocení (z toho 7 časných fází I/II), 1 neintervenční prospektivní studie. Do dalších 30
klinických studií pokračovalo zařazování pacientů z minulých let. Podrobnosti o této možnosti
léčby se dovíte na str……
součástí kliniky je mamární komise, multidisciplinární seskupení, které navrhuje postup
diagnostiky či léčby u pacientek s karcinomem
prsu. V komisi jsou zastoupeni klinický onkolog,
chirurg, radioterapeut, radiodiagnostik, kllinický psycholog a patolog. Komise zasedá v úterý
a v pátek od 13:00 hodin. Úkolem je doporučení
adjuvantní léčby pro pacientky po operaci, posouzení optimálního léčebného postupu u pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem
prsu, určení správného diagnostického postupu
u sporných či podezřelých nálezů, konzultační činnost a posouzení postupu lékařů z jiných
pracovišť. V roce 2017 prošlo mamární komisí
1 820 pacientek a pacientů.

paliativní ambulance (koncentrátor kyslíku, přenosný UZ). Od roku 2015 je v MOÚ realizován
projekt PaLINT podpořený grantem aZV, který
formou randomizované klinické studie hodnotí
přínos časné integrace specializované paliativní péče pro pacienty s pokročilým nádorovým
onemocněním. V rámci nabídky komplexních
služeb paliativní tým spolupracuje s Domácím
hospicem Tabita a s oběma lůžkovými hospici
v brněnském regionu (hospic sv. alžběty Brno,
hospic sv. Josefa Rajhrad u Brna).
V roce 2017 pokračovaly ve své činnosti ambulance preventivní onkologie 1 a 2 v nově otevřeném Centru prevence. Preventivní prohlídku
podstoupilo celkem 2 413 klientů. Záchyt onkologického onemocnění odhadujeme na 0,4%
(řada mimobrněnských klientů byla došetřena
a případně diagnostikována na naše doporučení v místě bydliště). V rámci záchytu převažují
nádory urogenitálního traktu (karcinom prostaty, ledviny, varlete), nádory kůže a monoklonální
gamapatie. Potěšující skutečností je, že v naprosté většině případů se jednalo o časné stadium
onemocnění, kdy naděje na trvalé vyléčení je
velmi vysoká a kdy léčba bývá spojena s minimem vedlejších účinků pro nemocného.
svoji činnost zahájila ambulance prevence 3
– zaměřená na pacienty s genetickou zátěží –
od září r. 2017 ošetřila 469 pacientů.

Centrum prevence

Paliativní tým
V rámci KKOP působí také ambulance podpůrné a paliativní onkologie (aPPO). aPPO je specializovanou ambulancí zaměřenou na péči
o pacienty v pokročilých a konečných stadiích
onkologického onemocnění. Formou pravidelných ambulantních kontrol nebo konziliárních
vyšetření pacientů hospitalizovaných v MOÚ se
snaží zajistit kvalifikovanou a dobře koordinovanou paliativní péči. V roce 2017 aPPO uskutečnila celkem 3 316 ambulantních vyšetření
a konzultací u 840 pacientů. ambulance je součástí multidisciplinárního týmu paliativní péče
MOÚ. Činnost paliativního týmu byla v roce
2016 - 2017 podpořena finančním příspěvkem
Nadačního Fondu aVasT v rámci programu
„ spolu až do konce“. Prostředky byly využity
na vzdělávání a stáže pracovníků MOÚ v oblasti
paliativní péče a zlepšení technického vybavení
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Klinika zajišťuje pregraduální a postgraduální
výchovů lékařů. V rámci pregraduálního studia
jde o výuku předmětu „Klinická onkologie“ pro
české i zahraniční studenty 5. ročníku LF MU.
KKOP se podílí také na výuce interní propedeutiky studentů 3. ročníku, předmětu „Ošetřovatelství v onkologii“ pro studentky bakalářského
programu Ošetřovatelství a povinně volitelného
předmětu „Paliativní medicína“ pro studenty
5. ročníku. V rámci postgraduální výuky na KKOP
se uskutečňují stáže lékařů v přípravě na atestaci z oboru klinická onkologie, radioterapie, ale
také vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství a paliativní medicína.
Výzkumná a vědecká činnost kliniky se soustřeďuje do jednotlivých grantových aktivit.
personál
lékaři celkem
z toho lékaři se specializovanou
způsobilostí
všeobecné sestry
praktické sestry
ošetřovatelky
sanitáři
ThP
celkem

39,5
36,5
71,8
8
2
22
3
146,3

v oblasti hlavy i extrakraniálně. Nedílnou součásti kliniky je Oddělení radiologické fyziky,
které technicky zabezpečuje provoz ozařovačů.
V závěru roku se velkou měrou podíleli pracovníci ORF na likvidaci starých přístrojů a instalaci
nových ozařovačů. Dále uvedli do provozu sW
systém pro nezávislé ověření radioterapeutických plánů (DoseChECK a PerFRaCTION).
Odborná činnost kliniky je zajištěna 25,9 úvazky
lékařů se specializací radiační a klinická onkologie, 44 radiologickými asistenty, 19 radiologickými fyziky a techniky, 12 všeobecnými sestrami
a dalším personálem. Produkce kliniky za rok
2017 činí 400 mil. bodů (v r. 2016 dosáhla 379
mil. bodů).

výroční zpráva 2017

KLInIKa raDIační onKoLoGIE (Kro) v závěru roku 2017 instalovala v rámci obměny nový
moderní lineární urychlovač s organizačním číslem 2 od fy Varian (TrueBeam) a zároveň ukončila provoz na detašovaném pracovišti ve FN
u svaté anny v Brně. Nový přístroj, který bude
ve dvousměnném provozu, nahradí obsolentní
ozařovací přístroje umístěné ve FN u sv. anny.
Začátkem roku 2018 bude mít MOÚ k dispozici 5 lineárních urychlovačů. Ve dvousměnném
provozu budou pracovat čtyři přístroje. V průběhu roku 2018 bude vyhlášeno výběrové řízení
na obměnu také už přesluhujícího lineárního
urychlovače s organizačním označením 3.
Během roku došlo k neopravitelné poruše funkce brachyterapeutického systému, který byl instalován v r. 2002. Výběrovým řízením byl získán
nový systém fy Elekta, Flexitron. Zahájení provozu je plánováno na začátek následujícího roku.

KLInIKa opErační onKoLoGIE (Koo)
vstoupila v roce 2017 do třetího roku své existence. Jednotlivá oddělení kliniky pokračovala
v multioborové spolupráci jak v diagnostických
postupech a plánování léčby, tak ve vlastních
sdružených operačních výkonech v oblasti
pánve, řešení časných i pozdních pooperačních
komplikací a problémů (akutní stavy neprůchodnosti střevní, kýly a jiné).
Kromě běžného provozu, výuky studentů medicíny LF MU i postgraduálních stážistů v oboru
onkochirurgie byla pozornost pracovníků kliniky věnována také grantovým projektům a přednáškovým a publikačním aktivitám. Ty jsou
rozvedeny níže v rámci jednotlivých oddělení
kliniky. Úspěšně proběhly také pravidelné čtvrtletní klinické semináře

Nový brachyterapeutický systém
Ve vědeckovýzkumné oblasti jsou pracovníci
KRO zapojeni do jednoho grantového projektu
aZV (hlavní řešitel prof. Šlampa P.), dále do osmi
mezinárodních akademických studií a sedmi
firemních studií. V hodnocení klinik v rámci
Lékařské fakulty ve kvalitě a počtu odborných
publikací obsadila klinika za rok 2016 celkové
12. místo (vyhodnoceno v únoru 2017). Dva
lékaři KRO v tomto roce ukončili Ph.D. studium úspěšnou obhajobou disertační práce
(MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. a MUDr. Petr Pospíšil,
Ph.D.). Dále bylo přivedeno k úspěšné obhajobě 9 bakalářských prací s radioterapeutickou
problematikou v oboru studia LF radiologický
asistent.
MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. za své publikace
v r. 2016 obdržel opět Chodounského cenu
za nejlepší publikaci s radioterapeutickou tématikou.
Klinika radiační onkologie poskytuje léčbu ionizujícím zářením pacientům s maligními nádory
a s nezhoubnými chorobami, provádí konziliární činnost v rámci MOÚ a pro jiná zdravotnická
zařízení a podílí se na mezioborové spolupráci
v léčbě nádorů. Pro plánování léčby zářením
slouží RT a CT simulátor, dále plánovací systémy
pro 3D a 4D radioterapii.
Kromě standardní radioterapie jsou na oddělení prováděny speciální metody radioterapie
- 4D radioterapie, technika IMRT (VMaT), ozařování za kontroly zobrazovacích metod IGRT,
poresekční intersticiální brachyradioterapie,
konkomitantní chemoradioterapie, celotělové
ozařování (TBI), ozařování dětských pacientů,
stereotaktická radiochirurgie a radioterapie

Ze zahraničních návštěv nutno zmínit kolegiální a velmi přátelskou návštěvu medicínského ředitele Národného onkologického ústavu
prof. Juraja Pechana s doprovodem, emeritního
přednosty Kliniky chirurgickej onkológie slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislavě.
O chirurgické metody v léčbě solidních malignit
se zajímala i delegace z Gruzie, vedená tamním
uznávaným onkochirurgem prof. Rema Gvamichavou za doprovodu Jeho Excelence pana Zaal
Goksadze, velvyslance Gruzie v České republice.

Návštěva gruzínské delegace
Na klinice se vystřídali celkem 3 postgraduální
stážisté, získávající poznatky z onkochirurgie
zažívacího traktu a mamárně-melanomové problematiky. Pravidelně, na dobrovolné bázi mimo
standardní výuku, chodí na chirurgii sbírat klinické zkušenosti medici z vyšších ročníků LF MU
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se zájmem o operační léčbu solidních zhoubných nádorů.
Edukační aktivity KOO pokračovaly jak semináři v rámci jednotlivých oddělení, tak společnými semináři všech tří odborností věnované
léčebných výsledkům, ale i technologickým
novinkám, novým zdravotnickým prostředkům i léčebným možnostem. Velká pozornost
byla věnována řešení personálních a provozních záležitostí v širší diskuzi kolektivu lékařů
kliniky.
oDDěLEní CHIrurGICKé onKoLoGIE a opEračníCH SáLŮ (oCHIroS)
V roce 2017 byl zahájen program cytoredukční
chirurgie (CRs) a hypertermické intraperitoneální chemoterapie (hIPEC) u vybraných malignit
vyskytujících se v dutině peritoneální. K vlastní perfuzi byl poprvé v České republice použit
technicky vysoce sofistikovaný přístroj Rand
Performer hT. Jeho velkou výhodou je možnost
univerzálního použití pro perfuze břišní, hrudní
i končetinové. Ty plánujeme rozvinout v dalších
letech.

Přístroj Rand v klinickém použití na operačním
sále
První pacienti se úspěšně zotavili po náročných
výkonech bez významných komplikací. V programu se bude pokračovat s návrhem rozšíření
indikačního spektra především o pacienty s kolorektálním karcinomem a karcinomem ovaria.
Řada lékařů i vrchní sestry chirurgie a operačních sálů se i v průběhu roku 2017 opět zúčastňovaly schůzek v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí Bakešova pavilonu. Jedním z výsledků těchto jednání bylo přesunutí provozu
oddělení „B“ do přístavby Bakešova pavilonu

Během operace….
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tak, aby mohly být zahájeny přípravné práce
na rekonstrukci hlavní budovy.
Lékaři oddělení chirurgie opět po roce spolupracovali s úspěšným českým youtuberem Jirkou
Králem a jeho týmem při natáčení klipu o novém
přístroji, který byl zakoupen z dotací získaných
úspěšným a vysoce sledovaným pořadem Jiřího
Krále na Youtube. Za tuto spolupráci jsme velmi
rádi, protože umožňuje zlepšovat naše technické vybavení a tím bezpečnost a komfort pacientů podstupujících operační intervenci nutnou
pro některý z druhů protinádorové léčby.
Ve druhé polovině roku 2017 byly zahájeny přípravy k dalšímu technologickému posílení operačních oborů o robotickou chirurgii. Úskalí administrativních procesů spojených s nákupem
této dosud jedinečné technologie se bohužel
nepodařilo do konce roku překonat a dotáhnout do úspěšného konce, proto počítáme se
zavedením robotické operativy až v průběhu
roku 2018.
Několik lékařů OChIR se úspěšně podílelo
na grantové činnosti v rámci dvou projektů
agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Na oddělení běží také vlastní akademická klinická studie XR-TEMinDREC týkající se
kombinované léčby časnějších stadií karcinomu
rekta. První výsledky jsou nadějné, metoda však
vyžaduje vyhodnocení až po několika letech.
Počet operačních výkonů osciluje již několik
roků kolem 3 800 intervencí ročně, stejně tak
se příliš nemění počty jednotlivých konkrétních výkonů. Další navyšování při stávajících
kapacitách již není možné, zejména z důvodu
neprůchodnosti operačními sály. Navíc přibývá
časově i personálně náročnějších operačních
výkonů, jako jsou více dutinové operace, cytoredukční chirurgie a hIPEC, sdružené výkony
v pánvi. Velmi náročné pak jsou reoperace recidiv nádorových onemocnění nebo komplikací
nejrůznějšího druhu, což vyžaduje ještě větší
důraz na pružnost organizace provozu operačních sálů a jednotek intenzivní péče.
Významnou elevaci počtu výkonů jsme zaznamenali v zajišťování centrálního žilního přístupu,
především pro aplikaci systémové onkologické
léčby. To je umožněno využitím zákrokového
sálu na aRO/JIP, spoluprací s anesteziology a využitím moderních technologií sponzorovanými
mimo jiné youtuberem Jiřím Králem, jak je shora
zmíněno.
Konkrétní počty udávají tabulky níže.

operační výkony v roce 2017
chirurgie

gynekologie

urologie

224

69

65

CELKEM
358

únor

209

59

65

333

březen

242

69

77

388

duben

164

47

50

261

květen

217

60

81

358

červen

244

74

74

392

červenec

140

58

37

235

srpen

243

60

60

363

září

200

43

63

306

říjen

209

55

58

322

listopad

211

66

65

342

prosinec

131

23

35

189

2017

2 434

683

2 504

625

730
742

3 847

2016
2015

2 472

626

640

3 738

2014

2 468

594

656

3 718

Digestivní operace
resekce jícnu
gastrektomie (totální, subtotální)
parciální resekce žaludku
resekce tračníku
resekce rekta
TEM (operační rektoskop)
resekce jater
ablační výkon na játrech (RFa,
MWa)
resekce pankreatu
resekce sarkomů – dutina břišní
a retroperitoneum
+ další výkony

13
23
11
84
68
33
22
8
13
13

Mammární operace
parciální mastektomie
totální mastektomie
disekce axily
biopsie sentinelové uzliny (sNB)
operace pro benigní lézi prsu
plastické výkony (expandéry,
implantáty)

602
266
191
638
136
34

operace pro maligní melanom
excize / reexcize
biopsie sentinelové uzliny (sNB)
disekce axily
ilioinguinální disekce
plastické výkony

294
162
33
12
21

Centrální žilní přístupy
vyjma portů
PICC katetrů a PICC portů

280

výroční zpráva 2017

leden

3 871

oDDěLEní GYnEKoLoGICKé onKoLoGIE
(oGYn) je spolu s oddělením chirurgické a urologické onkologie od července 2015 součástí
Kliniky operační onkologie. Po necelých třech
letech hodnotíme toto spojení různých oborů
v rámci jedné kliniky jako výhodné, umožňující
užší spolupráci při chirurgické léčbě zhoubných
solidních nádorů dospělých pacientek. Kapacita oddělení zahrnuje 24 lůžek pro standardní
péči. OGYN zajišťuje provoz ve třech odborných
ambulancích, kde jsou v rámci konziliárních vyšetření přebírány do péče pacientky z celého
Jihomoravského kraje. s ohledem na postavení
MOÚ jako komplexního onkologického centra
s nadregionální působností umožňujeme přijetí
pacientek z celé České republiky. Náplní práce
oddělení resp. oboru onkogynekologie je prevence zhoubných onemocnění rodidel na všech
úrovních (primární, sekundární, terciální), diagnosticko-léčebné procedury a dispenzarizace
pacientek. Pro tuto odbornou činnost je pracoviště akreditováno příslušnými certifikáty. V pracovním kolektivu je 12 lékařů, nelékařských pracovníků je v současné době 22 (16 všeobecných
sester a 6 sanitářek).
V roce 2017 bylo nově zachyceno 271 zhoubných gynekologických nádorů a 41 neoplazií ve stadiu carcinoma in situ (zevní rodidla,
pochva, děložní hrdlo a děložní tělo), čímž se
v celorepublikovém měřítku řadí naše pracoviště mezi čtveřici onkogynekologických center
v republice s nejvyšším počtem nově diagnostikovaných a léčených onkogynekologických
pacientek.
Počet ambulantně ošetřených pacientek
za uplynulý rok činil 10 783. Z toho 1 917 žen bylo
hospitalizováno a podstoupilo diagnosticko-léčebné protokoly. Průměrná délka hospitalizace
v roce 2017 byla statisticky vypočítána na 3,43
dne. Průměrný věk pacientek byl 59,25 roků,
z toho ženy s věkem nad 75 let tvořily 9,85 %.
V ambulantním režimu ošetření bylo provedeno
146 malých operačních výkonů a přibližně 6 000
ultrazvukových vyšetření. Komplexní onkologická péče v kontextu oddělení zahrnuje včasnou a precizní diagnostiku, konzultaci složitých
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případů v odborných komisích, v indikovaných
případech adekvátní operační léčbu (s využitím
spolupracujících odborníků urologů a chirurgů),
podávání chemoterapie a hormonální léčby
v kurativních a paliativních režimech. V průběhu roku 2017 bylo aplikováno celkem 1 020
cyklů protinádorové chemoterapie, z tohoto
počtu 451 cyklů se podalo v ambulantním režimu a 569 cyklů za hospitalizace. Radioterapie
se uskutečňuje ve spolupráci s Klinikou radiační
onkologie. V souladu s celosvětovým trendem
a s doporučeními odborných společností klademe v chirurgické léčbě důraz na minimalizaci
operačních komplikací. Ty dlouhodobě nedosahují 1 % z celkového počtu operovaných žen. Příznivý výsledek souvisí zejména s využíváním minimálního invazivního operačního přístupu, tj.
pokud jsou splněny indikace – provádět chirurgický výkon laparoskopickou technikou. Počty
endoskopických resp. laparoskopických výkonů
mají meziročně vzrůstající trend. V rámci spolupráce odborníků Kliniky operační onkologie se
zahájila hIPEC (hypertermická intraperitoneální
chemoterapie) pro pacientky s disseminovaným
karcinomem ovaria, jejichž celkový zdravotní
stav umožňuje super-radikální operační výkon
(včetně deperitonalizace a deserozace viscerální
a parietální pobřišnice) a aplikaci ohřáté cisplatiny do dutiny břišní v jedné době. V uplynulém
přehled nově diagnostikovaných zhoubných
gynekologických nádorů v roce 2017
zhoubný nádor (zn) dle lokalizace
Ca in situ – zevní rodidla

počet
6

Ca in situ – pochva

6

Ca in situ – děložní hrdlo

26

Ca in situ – děložní tělo

3

ZN vulvy

15

ZN pochvy

2

ZN děložního hrdla

52

ZN děložního těla

128

ZN vaječníku, tuby a peritonea

74

ZN mesenchymální

1

ZN jiné lokalizace (střevo, žaludek
ap.)

8

Celkem

321

přehled vybraných operačních
výkonů v roce 2017
název operace

24

celkový počet operací s lymfadenektomií

115

radikální hysterektomie s lymfadenektomií

49

laparoskopické
mie

3

lymfadenekto-

LaVh-lapar. asistované vaginální
hysterektomie

174

trachelektomie + laparoskopická
lymfadenektomie

0

exenterační výkony

2

radikální vulvectomie s inguinální lymfadenektomií

8

roce se rovněž uskutečnila mnohá řízení a odborné mítinky k přípravě robotické chirurgie
v MOÚ. Díky podpoře onkogynekologických
center jsme měli možnost významně obměnit
a především zmodernizovat nástrojové portfolio operačního sálu a ultrazvukové přístroje
na všech ambulancích. Do výčtu komplexnosti
aktivit oddělení neodmyslitelně patří péče symptomatická a podpůrná u pacientek, jejichž nádorové onemocnění se dostalo do stadia, které
již další onkologickou léčbou není ovlivnitelné,
resp. možnosti onkologické léčby jsou vyčerpány, nebo sama pacientka tuto léčbu netoleruje
či přímo výslovně odmítá. Ve spolupráci se sociálními pracovnicemi ústavu jsme schopni rychle reflektovat na potřeby následné péče našich
pacientek a zařídit adekvátní domácí či ústavní
péči hospicového typu.
Vzhledem k tomu, že je oddělení součástí samostatné kliniky při Lékařské fakultě Masarykovy
univerzity, je samozřejmou součástí náplně práce i účast na vzdělávacích, vědeckých a publikačních aktivitách. K dnešnímu dni máme dva
studenty doktorandského studia, jejichž témata dizertačních prací souvisejí s prověřováním
možností sekundárního skríningu karcinomu
ovaria. Jedná se o možnost využití výplachu dutiny děložní a intramurální části vejcovodů pod
hysteroskopickou kontrolou. Po technologických procedurách je tato tekutina cytologicky
vyšetřena na přítomnost prekurzorových lézí
karcinomu vaječníku, vejcovodu a primárního
peritoneálního karcinomu: tzv. sTIC (serózní tubární in situ karcinom). Tento výzkum se uskutečňuje v rámci multicentrické evropské studie
s již prezentovanými slibnými výsledky. Druhým
vědeckým projektem je prověření sérových
hladin vaskulárního endoteliálního růstového
faktoru D (VEGF D) jako tumor markeru časných
stadií ovariálního karcinomu (ve spolupráci
s Oddělením laboratorní medicíny MOÚ).
OGYN má od roku 2002 statut onkogynekologického centra. V roce 2013 získalo pracoviště
rozhodnutím MZ ČR statut Centra vysoce specializované zdravotní péče v oblasti onkogynekologie. V listopadu 2015 MZ ČR schválilo žádost oddělení a udělilo mu akreditaci 1. stupně
ve vzdělávání a erudici lékařů v přípravě na atestaci v nástavbovém oboru - certifikovaném kurzu Onkogynekologie. Na oddělení se soustavně
dbá na dodržení kritérií k obnovování výše uvedených akreditací. V plánu na rok 2018 je podání
žádosti o akreditaci v rámci EsGO (European society of Gynaecological Oncology) tréninkových
center.
oDDěLEní
uroLoGICKé
onKoLoGIE
(uoroL) provádí operativu celého spektra: nádorů horních urogenitálního traktu a retroperitonea a pánve (ablační operace), dále rekonstrukční urologickou operativu: rekonstrukce
horních a dolních močových cest po odstranění
nádory postižených orgánů a traumatech (nejčastěji způsobených předchozí chirurgickou léčbou či radioterapií).
Operace v MOÚ provádí jednak otevřeným způsobem, jednak endoskopicky, a to v oblasti dolních i horních cest močových (endourologické
výkony diagnostické a terapeutické).
Urologové také zahájili laparoskopické operace
(převážně nefrektomií). K tréninku operací dobře slouží zakoupený trenažér.
Ve spolupráci s Nemocnicí sv. Zdislavy a. s., operují lékaři oddělení naše pacienty pomocí robo-

tického systému daVinci v Robotickém centru
Vysočina.
Více než rok je v provozu na urologickém operačním sále Multifunkční endoskopický diagnostický a operační systém, což vedlo k navýšení
počtu endourologických a laparoskopických
operací. Zbývá dovybavit systém o komponenty umožňující endoskopické vyšetřování nádorů močového měchýře v úzkém spektru světla
(NBI) a fluorescenčním světle.

20 607 (20 339, 20 035)

počet hospitalizovaných pacientů
(v závorce roky 2016,
2015)

1000 (1020, 989)

využití lůžek
(v závorce roky 2016,
2015)

81 (87, 80) %

počet operačních výkonů za hospitalizace
3 524 (3 705,
3 351)

z toho vybrané výkony
- otevřená retropubická radikální prostatektomie

29 (41, 46)

- roboticky asistované laparoskopické operace / radikální
prostatektomie

183/ 153
(174/154,
167/141)

- radikální cystektomie /
pánevní exenterace + střevní
derivace moči

35 (28, 34)

- radikální nefrektomie

37 (44, 28)

- resekce ledviny:

62 (66, 57)

- retroperitoneální lymfadenektomie:

20 (26, 15)

- ilioinguinální lymfadenektomie

11 (2, 2)

- pánevní lymfadenektomie

38 (54, 60)

- umělý svěrač moči
- implantace bulbourethrálního slingu
- plastiky uretry

3 plně kvalifikované
sestry
1 sanitárka

Granty a grantové projekty:
pradovníci UOROL jsou hlavními řešiteli nebo
spoluřediteli celkem 15 grantových projektů
a řady odborných článků. Přesný seznam najdete v kapitolách Publikace MOÚa Přehled výzkumných, vzdělávacích a rozvojových projektů
(str.:………)
anESTESzIoLoGICKo-rESuSCITační oDDěLEní (aro) má k dispozici celkem 20 lůžek
a sestává ze 2 stanic: - JIP: 12 lůžek, aRO: 8 lůžek
personál
lékaři

17
48

2 ambulance

– anesteziologická
– ambulance léčby
bolesti

počet hospitalizací
v roce 2017

1 868

z toho - JIP

1384
484

Průměrná ošetřovací doba: 3 dny,
Počet podaných anestezií v roce 2017: 3 675

4, (4, 4) dny

(v závorce roky 2016, 2015)

nelékařští
zdravotničtí
pracovníci

- aRO

průměrná ošetřovací doba
(v závorce roky 2016,
2015)

8 plně kvalifikovaných lékařů urologů
(1 lékařka t.č. na mateřské dovolené)

sestry

počet ambulantních výkonů
(v závorce roky 2016,
2015)

lékaři
(7,3 úvazku)
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Oddělení má k dispozici 2 ambulance, 2 ambulantní zákrokové sály s kompletním endoskopickým instrumentariem (3 rigidní cystoskopy
2 flexibilní cystoskopy s plnou komplementární
výbavou), RTG C-rameno…, flexibilní video-cystoskop , 3 ambulantní sonografické přístroje se
zevními a rektálními sondami a urodynamickou
aparaturu nejvyšší kategorie (možnost videourodynamického vyšetřování, ambulatorního
urodynamického vyšetřování) a sonografický
vyšetřovací přístroj - společný pro gynekologické a urologické pacienty.
hospitalizovaní pacienti jsou umístěni na 12
standardních lůžkách (4 pokoje se samostatným
sociálním zázemím, TV…).

personál

2 (3, 1)
7 (14, 7)

anesteziologická služba (nelůžková část)
zajišťuje anestezii (vyřazení vědomí a tlumení
bolesti) během operačních a diagnostických
výkonů a nezbytnou navazující péči. Bezprostřední péči o nemocného během operačního výkonu obstarává kolektiv zdravotnických
pracovníků v čele s anesteziologickým lékařem, který monitoruje stav nemocného s využitím moderní techniky. Vyšetřovací a léčebné
výkony se provádějí s informovaným souhlasem pacienta, nebo lze-li souhlas předpokládat.
anesteziologická ambulance slouží k seznámení nemocného s předpokládaným způsobem vedení anestezie a k poučení o jednotlivých postupech a možnostech. Cílem
anesteziologa je seznámit se s pacientem,
zhodnotit jeho zdravotní stav a stanovit míru
peroperačního rizika a adekvátní přípravu.
ambulance léčby bolesti se zabývá léčbou
chronické i akutní onkologické a neonkologické bolesti. Lékaři s potřebným vzděláním
poskytují konziliární činnost u lůžka nemocného na vyžádání lékaře kteréhokoliv oddělení MOÚ, případně ambulantní činnost
u nemocných, kteří jsou již v péči ambulance,
nebo v rámci návštěvy nemocného v jiné ambulanci MOÚ na její vyžádání.

9 (13, 16)
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ARO
anesteziologicko-resuscitační oddělení
disponuje nejmodernějšími metodami nahrazujícími selhávající orgány - umělá plicní ventilace,
včetně adaptivních ventilačních režimů, systémy pro kontinuální sledování srdečního výdeje
a dalších hemodynamických parametrů. Pracovníci aRO zajišťují i mimotělní očištění krve
v případě selhání ledvin během akutních stavů.
Komplexní onkologická péče vyžaduje zajištění
specifické intenzívní péče o těžké stavy onkologických onemocnění bez ohledu na typ léčby.
specializuje se na léčbu indikovaných a naléhavých stavů po rozsáhlých onkologických
operacích, komplikace indukované ozařováním,
akutní stavy při a po léčbě cytostatiky i akutní
syndromy vyplývající z progrese nádorového
onemocnění. V nepřetržitém provozu tohoto
oddělení se na léčbě podílejí lékaři a sestry, kteří
svojí zkušeností a odborností garantují úspěch
intenzívní péče.
Tým lékařů je mezioborového charakteru. Jsou
zde trvale zastoupeny tyto odbornosti – anesteziolog, intenzivista, internista, onkolog a chirurg. Tím dosahujeme skutečně komplexního
přístupu k pacientům, kteří vyžadují intenzivní
péči.
Nově oddělení do svých diagnostických a terapeutických postupů zavedlo kanylace centrálního a periferního žilního řečiště pod kontrolou ultrazvukem, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti
a komfortu pacienta. Významnou měrou se také
podílí na zavádění dlouhodobých žilních vstupů
PICC, určených k aplikaci cytostatik.
GaSTroEnTEroLoGICKé oDD (GEo) se specializuje na endoskopickou diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění zažívacího traktu,
na sledování a endoskopickou léčbu prekanceróz. Je zapojeno do Národního programu
prevence kolorektálního karcinomu.
Oddělení se také věnuje diagnostice a léčbě
dědičných forem nádorového onemocnění,
diagnostice a dispenzarizaci pacientů s méně
častými nádory, jako jsou neuroendokrinní
a gastrointestinální stromální nádory. Věnuje
se problematice výživy onkologických pacientů včetně endoskopického zajištění aplikace
enterální výživy. aby zlepšilo péči o pacienty
se zavedenou perkutánní gastrostomií (PEG),
vznikl edukační tým sester. Každý pacient je
proškolen v péči o PEG a může se kdykoliv
na tým obrátit.
součástí oddělení byla do 31. prosince i Poradna zdravé výživy a odvykání kouření. GEO
nemá vlastní lůžkové oddělení.
personál
2 lékaři
3,4 úvazku sestry
1 sanitářka
a v Poradně
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2 nelékaři (částečné
úvazky, VŠ)

V roce 2017 získalo GEO zrekonstruované prostory v Masarykově pavilonu vybavené nejmodernější technikou. Komfort pacientů při kolonoskopii zlepšuje jednak možnost insuflace CO2
a také tenký „dětský“ kolonoskop (9,5 mm), kterým lze vyšetřit pacienty po radioterapii malé
pánve a četných operacích a srůstech v dutině břišní.
Díky zakoupení celé sestavy (zdroje světla, procesoru) na ERCP sálek bylo možné umístit celou endoskopickou sestavu na aRO pro peroperační intervenci
a potřeby aRO a JIP. Kvalita čištění endoskopů je kontrolována periodicky Pyromol- testem.

Nová vyšetřovna
počet výkonů
gastroskopie
PEG
kolonoskopie

943
90
1 843

sigmoideoskopie

286

kolonoskopie při pozitivním
testu na okultní krvácení

232

primárně screeningová kolonoskopie
polypektomie
mukózní resekce

75
269
61

ERCP

127

EUs

667

Spektrum výkonů
Horní GIT
Gastroskopie včetně vyšetření tenkým (5,8 mm)
gastroskopem, biopsie, chromodiagnostika, polypektomie, mukosektomie, hemostázy jehlou
a paprskem argonu, klipem, ošetření jícnových
varixů, zavedení výživové nazoenterální sondy,
zavedení perkutánní gastrostomie cestou push
i pull, označení ložiska kovovým klipem a tetováží. Endosonografie včetně tenkojehlové aspirační
biopsie.

ErCp s následnými terapeutickými výkony
Papilosfinkterotomie, zavedení plastového
nebo metalického (nepotaženého nebo potaženého a vyměnitelného) drénu, balónková dilatace stenóz extrahepatálních cest s následnou
drenáží, biopsie ze žlučových cest a papily.
Dolní GIT
Kolonoskopie včetně biopsie, polypektomie,
mukosektomie, hemostázy jehlou a paprskem
argonu, klipem, dilatace stenóz balónkem, značení ložiska klipem a tetováží, sigmoideoskopie.
Obrazovou dokumentaci všech vyšetření zasíláme do nemocniční sítě e-PaCs.

výzkum
V roce 2017 oddělení spolupracovalo na klinickém výzkumu melanomu. Dále bylo zapojeno
do multicentrické studie s názvem sekvenční
FDG-PET a miRNa jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého
karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce.
oDDěLEní nuKLEární MEDICínY (onM)
provádí diagnostiku a terapii pomocí otevřených zářičů, t.j. látek značených radioaktivními
nuklidy ( 99mTc,111 In, 18 F, 11C, 89 sr ). Oddělení má
dvě části: úsek nukleární medicíny a úsek pozitronové emisní tomografie (PET).
Z vyšetření převažují:
– hybridní zobrazení PET/CT (pozitronová emisní tomografie s výpočetní tomografií) zejména
u nádorových onemocnění. Vyšetření zánětlivých nebo neurologických onemocnění jen zcela okrajově.
– scintigrafie skeletu zejména u pacientů s nádorovým onemocněním,
– lymfoscintigrafie - detekce sentinelových uzlin
pro chirurgickou radionavigaci nebo hodnocení
průchodu lymfy při otocích končetin,
– dynamická scintigrafie ledvin – funkční vyšetření ledvin,
– detekce neuroendokrinních nádorů (Octreoscan).

personál oddělení
8 lékařů
4 všeobecné sestry
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výuka
GEO zajišťuje pravidelnou pregraduální výuku
pro LF MU a nárazově akce pro NCO NZO. Již
tradičně připravuje edukační blok pro praktické lékaře na Brněnských onkologických dnech
a podílí se na činnosti sekce preventivní onkologie při ČOs.

přístrojové vybavení
siemens, Biograph 64 TruePoint, hybridní
PET/CT kamera, instalace r. 2007,
Mediso, anyscan sC, hybridní sPECT/CT kamera, instalace r. 2013,
siemens, Biograph 64 mCT Flow, hybridní
PET/CT kamera, instalace r. 2016,
siemens, symbia Intevo 6, hybridní sPECT/CT
kamera, instalace r. 2017.

8 radiologických asistentů
1 administrativní pracovník
1 sanitářka
1 radiologický fyzik
oDDěLEní raDIoLoGIE (orDG) patří mezi
oddělení vybavená moderními diagnostickými
přístroji. Velká část objemu vyšetření spadá do diagnostiky onemocnění prsu, CT a MR vyšetřování.
Oddělení disponuje jedním MR přístrojem, dvěma
CT přístroji, pěti ultrazvukovými přístroji, dvěma
rentgenovými vyšetřovnami, intervenčním rentgenem pro angiografie, třemi mamografy a jedním speciálním mamografem určeným pouze
pro intervenční výkony na prsu. Mamografická
pracoviště jsou zařazena do celostátního systému
mamografických screeningových center.
Každý rok je vyšetřeno na radiologickém oddělení přes 50 000 pacientů a je jim provedeno kolem
110 000 vyšetření. Na oddělení pracuje 26 radiologických asistentů,16 lékařů-radiologů a 3 pracovnice administrativy.
O správný chod všech zařízení se starají dva technici oddělení.
Během let ORDG oddělení rozšiřuje spektrum
výkonů o moderní diagnostické a diagnostickoléčebné výkony tak, aby obsáhlo onkologickou
diagnostiku v co největší šíři.

přehled výkonů za rok 2017
PET/CT

4 690

Z toho
4 440 vyšetření s fluorodeoxyglukózou
168 vyšetření s fluorocholinem,
48 vyšetření s flutemetamolem,
25 vyšetření s fluorothymidinem,
9 vyšetření s natriumfluoridem
scintigrafie skeletu

Kryoablace nově na oddělení zavedená.

1 309

lymfoscintigrafie

906

dynamická scintigrafie ledvin

200

Octreoscan
CT vyšetření (lokalizační k fúzím)
ostatní

41
158
10

oDDěLEní LaBoraTorní MEDICínY (oLM)
je komplexním laboratorně diagnostickým oddělením provádějícím laboratorní analýzy vzorků pacientů MOÚ, v případě některých specializovaných metod i pacientů jiných zdravotnických
zařízení. Pracoviště provádí laboratorní vyšetření
zaměřené na diagnostiku a monitorování stavu
onkologických pacientů, laboratorní screening
maligních onemocnění, podílí se na zpracování vzorků pro klinická hodnocení probíhající
na MOÚ a poskytuje konzultační služby v oblasti
laboratorní medicíny především v problematice
nádorových markerů.
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Kolektiv OLM
Vyšetření uskutečňovaná na OLM zahrnují oblast
klinické biochemie, klinické hematologie, imunohematologie, imunoanalýzy, molekulární a buněčné
diagnostiky v onkologii a sérologické diagnostiky
virových onemocnění. Důležitou součástí OLM je
krevní banka a některé moduly Banky biologického
materiálu MOÚ zajišťující dlouhodobé ukládání vzorků séra a genomové DNa.
Laboratoř OLM má zaveden systém managementu kvality a je akreditována Českým institutem pro
akreditaci, o.p.s. podle ČsN EN IsO 15189:2013 jako
zdravotnická laboratoř č. 8084. OLM se účastní jak národních, tak mezinárodních systémů externího hodnocení kvality (EhK). EhK je každoročně zajišťováno
CaP (College of american Pathologists, Usa), sEKK
(systém externí kontroly kvality, ČR), sZÚ (státní zdravotní ústav, ČR), RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik,
sRN) a EQas (External Quality assurance services, VB).

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, Biochemický ústav LF MU), akademií věd ČR (Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Ústav analytické chemie),
Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a zahraniční institucí Mayo Clinic, Usa. společně s centrem RECaMO zabezpečuje OLM na MOÚ zázemí pro
vědeckou činnost pregraduálním studentům přírodovědných oborů a medicíny a pro navazující postgraduální studium především v rámci LF a PřF MU.
Pracovníci OLM se také podílejí na výuce na brněnských univerzitách, IPVZ, NCO NZO, sZŠ/VZŠ; vedou
pre- i postgraduální studenty především z LF a PřF
MU. středoškolští a vysokoškolští studenti laboratorních, zdravotnických a přírodovědných oborů každoročně využívají možnosti absolvovat povinné stáže
v laboratorní praxi na OLM.
V dubnu 2017 se uskutečnila v rámci BOD
11. konference Laboratorní diagnostika v onkologii
odborně zajišťovaná pracovníky OLM. Dvoudenní
konference je určená pro zdravotní laboranty, další
pracovníky klinických laboratoří, výzkumné pracovníky a lékaře, kteří se zajímají o problematiku nádorových onemocnění. Konference se zúčastnili odborníci
z celé republiky. Program byl zaměřen na aktuální témata z laboratorní medicíny a managementu laboratoří se zaměřením na péči o onkologického pacienta.

Nový hematologický analyzátor Sysmex XN-2000
V rutinní laboratorní analýze má OLM k dispozici
biochemické a hematologické analyzátory, analyzátor krevních plynů, analyzátory moči a močového
sedimentu, metody automatizované a destičkové
imunoanalýzy, elektroforetické metody ke stanovení
sérových proteinů a test na okultní krvácení ve stolici. Údržba biochemického analyzátoru Cobas c501
Pro specializovaná laboratorní vyšetření využívá moderní technologie zahrnující průtokovou cytometrii,
personál oLM (v plných úvazcích)
mikroskopii pro cytomorfologické vyšetření nátěrů
lékaři
2,4
periferní krve a aspirátu kostní dřeně, metody molekulární biologie (farmakogenetika) a technologie
odborní pracovníci v laborator4,4
sloužící aplikovanému výzkumu – kapalinová chroních metodách
matografie UPLC, hPLC/Ms, kultivace buněk – tkáňozdravotní laborantky
13
vé kultury.
V průběhu roku se uskutečnila technologická obměna hematologických analyzátorů na novou řadu sysmex XN-2000 a XN-1000 a dále výměna analyzátoru
pro močovou analýzu z původního analyzátoru Iris
IQ 200 za analyzátor DIRUI FUs-2000.
V říjnu 2017 byla na OLM provedena rekonstrukce
elektroinstalace a datových připojení v laboratoře
pro močovou analýzu, dále byly do vybraných laboratoří instalovány klimatizační jednotky.
Kromě laboratorní diagnostiky se OLM aktivně podílí
na výzkumných projektech centra RECaMO (www.
recamo.cz) a spolupracuje s univerzitními pracovišti
Masarykovy univerzity (Farmakologický ústav LF MU,
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přehled vybraných vyšetření a výkonů
separace séra nebo plazmy

96 407

ionty (draslík)

66 292

analýza moči chemicky a mikroskopicky

17 260

nádorové antigeny Ca typu +
CEa

59 598

krevní obraz

66 592

protrombinový test

8 732

vyšetření krevní skupiny

2 502

počty výkonů za rok 2017
Počet histologických
vyšetření
– z toho konzultačních vyšetření

8 315 (65 337 bloků,
96 200 skel),
951

Počet cytologických
vyšetření

1 403

Počet peroperačních
vyšetření

319

Počet imunohistochemických vyšetření
Počet prediktivních
vyšetření celkem
– z toho karcinomy prsu

20 500
1971
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oDDěLEní onKoLoGICKé paToLoGIE
provádí bioptickou histologickou diagnostiku specializovanou na nádorová onemocnění,
zejména nádory prsu, kůže, zažívacího traktu,
gynekologických a urologických nádorů a konzultační histopatologická vyšetření.
Dále je jednou z několika tzv. referenčních laboratoří provádějících v ČR prediktivní diagnostiku
nádorů (molekulární vyšetření nádorové tkáně
sloužící jako podklad k indikaci biologické cílené protinádorové terapie).
Oddělení má k dispozici moderní základní
vybavení (preparační digestoř, odvodňovací
automaty, zalévací linka, mikrotomy, barvicí
a montovací automat). Je zaveden kompletně
digitalizovantý systém obrazové a zvukové dokumentace makroskopické preparace, příjem
materiálu a zpracování výsledkových protokolů
je podpořeno technologií čarových kódů. Immunohistochemická laboratoř disponuje více
než 100 monoklonálními protilátkami pro diagnostiku nádorových onemocnění a řadou dalších, používaných ve výzkumných projektech.
Oddělení používá metodou histotopogramů
- velkoplošných preparátů umožňujících např.
dokonalejší posouzení stavu resekčních okrajů.
Celá diagnostika se uskutečňuje na kvalitních
badatelských mikroskopech s nejlepší dosažitelnou optikou. Dále je k dispozici fluorescenční mikroskop se systémem analýzy obrazu pro
FIsh. Laboratoř molekulární patologie je kompletně vybavena pro práci s nukleovými kyselinami, disponuje metodikou kvantitativní PCR
v reálném čase, DNa sekvenováním klasickým
i sekvenováním nové generace.
Celé oddělení má zaveden systém řízení kvality
podle normy ČsN EN IsO 15189 a je nositelem
Osvědčení o splnění podmínek auditu II NasKL.
Oddělení spolupracuje na výzkumných projektech v rámci MOÚ, RECaMO, projektech mezinárodních i na projektech v rámci ČR.
Významně se podílí na činnosti Banky biologického materiálu MOÚ, zejména na sběru nádorových tkání, jejich ukládání, uchovávání, výdeji
a analýzách.
Zaměstnanci oddělení se podílejí na pregraduální výuce na Lékařské a Přírodovědecké fakultě
Masarykovy univerzity.
Zaměstnanci oddělení jsou supervizory tří národních programů externího hodnocení kvality
v oboru patologie.

1 096 případů

histologické vyšetření trvá průměrně (od přijetí
materiálu do vydání výsledku) 92 hodin, z toho
30 % vzorků je vyšetřeno do 48 hodin od příjmu
materiálu.
Průměrná doba trvání prediktivního vyšetření je
5 pracovních dnů.
Oddělení v roce 2017 nově zavedlo prediktivní
diagnostiky přestavby ROs-1 genu u plicních
karcinomů.
rEGIonáLní CEnTruM apLIKované MoLEKuLární onKoLoGIE (rECaMo) od svého
vzniku na konci roku 2010 pokračovalo v multidisciplinárním výzkumu v oblasti nádorové biologie a upevnilo dotvoření skupin výzkumných
pracovníků a lékařských specialistů za účelem
klinické aplikace informací získaných studiem
definovaných oblastí nádorového výzkumu.
V roce 2017 RECaMO pokračovalo v řešení navazujícího projektu RECaMO 2020 podpořeného Národním programem udržitelnosti I (NPU
I) o celkové finanční podpoře ve výši 114 471
tis. Kč, s čerpáním poskytnuté podpory ze státního rozpočtu do 31. 12. 2019. Díky získaným
prostředkům byly v roce 2017 pořízeny nové
softwarové nástroje nezbytné pro analýzu biologických dat. Byla zakoupena vyšší verze nástroje HDExaminer, který umožňuje hodnotit
hmotnostně spektrometrická data získaná analýzou protein-ligand (léčivo) interakcí. studium
interakčních míst a detekce konformačních
změn proteinů tak přispěje ke studiu a vývoji
nových léčiv. Program Proteome Discoverer 2.2.
je nezbytným nástrojem analýzy proteomických
dat sloužícím k finální identifikaci a kvantifikaci
proteinů v komplexních biologických vzorcích
a to porovnáním získaných spekter se známými
databázemi. Program GraphPad Prism v7 kombinuje vědecké grafy, komplexní sestavení křivek,
srozumitelné statistiky a pro výzkumné pracovníky tak představuje jisté zjednodušení organizace vědeckých dat. Kromě toho byly dále
obnoveny zejména drobné přístroje nutné pro
běžný provoz laboratoří.

personál
lékaři

8

laborantky

10

odborní VŠ pracovníci

5

sanitářka

1

administrativa

2
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Výzkum v laboratořích RECaMO byl v roce
2017 podporován také 11 projekty tuzemských
grantových agentur. Tým pracovníků RECaMO
byl rozšířen o tuzemské i zahraniční odborníky
z oblasti výzkumu nádorové biologie a byla navázána spolupráce s dalšími pracovišti zabývajícími se onkologickým výzkumem, která otevřela
našim pracovníkům nové možnosti zahraničních stáží. Bylo dosaženo významných výsledků,
které byly publikovány v řadě domácích i zahraničních odborných periodik (přehled všech publikací je k nahlédnutí na webových stránkách
projektu www.recamo.cz).
Výzkumné laboratoře přivedly i v roce 2017
na pracoviště RECaMO řadu tuzemských i zahraničních studentů a pracovníků v rámci krátkodobých i dlouhodobých stáží a umožnily našim
pracovníkům prezentovat nově zavedené technologie a celkovou úroveň výzkumu v RECaMO.
RECaMO i v roce 2017 uspořádalo konferenci
„Laboratorní diagnostika v onkologii 2017“ určenou zdravotním laborantům, dalším pracovníkům klinických laboratoří, výzkumným pracovníkům a lékařům věnujícím se problematice
onkologie.
Pracovníci RECaMO se také aktivně podíleli
na výuce pregraduálních a postgraduálních studentů Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity
Palackého v Olomouci.

ní spadající do odbornosti 816 (laboratoř lékařské genetiky), zaměřená na analýzu nukleových
kyselin, a to především za účelem detekce mutací v genech způsobujících dědičnou predispozici ke vzniku nádorového onemocnění.

oDDěLEní EpIDEMIoLoGIE a GEnETIKY
náDorŮ (oEGn) je komplexním pracovištěm
zabývajícím se jak klinickou problematikou,
tak výzkumem. V klinické oblasti se zaměřuje
na genetická vyšetření suspektních dědičných
forem nádorových onemocnění. Poskytuje genetické poradenství a testuje různé nádorové
syndromy.
ambulantní část zahrnuje genetickou ambulanci specializovanou na hereditární formy nádorových onemocnění a výzkumnou činnost v
genetice a epidemiologii nádorů. Laboratoř molekulární genetiky provádí molekulárně genetická vyšetření za diagnostickým i výzkumným
účelem.

Neakreditovaná vyšetření:
- Gilbertův syndrom – vyšetření Ta repetice
v promotoru UGT1a1 genu,
- hereditární syndrom nádoru prsu a/nebo
pankreatu: mutační analýza genu PaLB2,
- hereditární
nepolypózní
kolorektální
karcinom (hNPCC, Lynchův syndrom):
analýza genu PMs2 s eliminací pseudogenů,
- polypóza žaludku (GaPPs syndrom): analýza
promotoru 1B genu aPC,
- recesivní forma familiární adenomatózní
polypózy: analýza genu MUTYh a NThL1,
- sekvenování nové generace s využitím
Trusight cancer target genes panelu
(http://w w w.illumina.com/produc ts/
trusight_cancer.html) jehož principem je
enzymatická fragmentace DNa a příprava
knihovny
enrichment/hybridizačním
postupem cíleným na analýzu 94 genů
asociovaných s hereditárními nádorovými
syndromy (Macháčková et al, Klin. onkol.
2015; 29 suppl 1:35-45),
- sekvenování nové generace s využitím
technologie NimbleGen seqCap EZ Choise
Target Enrichment jehož principem je
ultrazvuková
fragmentace
(sonikace)
genomické DNa a příprava knihovny
enrichment/hybridizačním
postupem
cíleným na sekvence 219 genů asociovaných
s hereditárními nádorovými syndromy
(CZECaNCa - projekt navržen týmem
z Ústavu biochemie a experimentální
onkologie, 1LF UK v Praze; soukupova et al.,
Klin. onkol. 2015; 29 suppl 1:46-54).

počty pracovníků ambulantní části
3 lékaři (1 s atestací z klinické genetiky, druhý
s atestací z klinické onkologie)
2 zdravotní sestry (1 se specializací pro klinickou genetiku)
počty pracovníků laboratorní části
4 VŠ nelékaři (3 se specializovanou způsobilostí pro klinickou genetiku)
4 laboranti (3 se specializací pro klinickou genetiku)
Genetická ambulance OEGN je v diagnostické
oblasti zaměřená především na vyhledávání
rizikových rodin se suspektní hereditární etiologií nádorových onemocnění, genetické poradenství u rodin s dědičným rizikem nádorového
onemocnění a indikaci laboratorního vyšetření
spadajících do odbornosti lékařské genetiky.
Vytváří plán preventivní péče o pacienty se zvýšeným rizikem vzniku nádorového onemocnění.
Lékaři oddělení se podílejí i na výuce mediků LF
MU.
Molekulárně genetická laboratoř (OEGN-laboratoř) poskytuje v diagnostické oblasti vysoce
specializovaná molekulárně-genetická vyšetře-
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spektrum vyšetření
OEGN-laboratoř byla od června 2011 akreditována podle ČsN EN IsO 15189:2007 a v roce 2014
byla reakreditována dle ČsN EN IsO 15189:2013
jako zdravotnická laboratoř č.8127 pro vyšetření
v odbornosti molekulární genetiky pro níže uvedená vyšetření.
akreditovaná vyšetření OEGN-laboratoře:
- hereditární syndrom nádoru prsu a/nebo
ovaria: mutační analýza genů BRCa1 a BRCa2,
- hereditární
nepolypózní
kolorektální
karcinom (hNPCC, Lynchův syndrom):
mutační analýza genů MLh1, Msh2, Msh6,
- hereditární syndrom Li-Fraumeni: analýza
genu TP53,
- hereditární
syndrom
familiárního
melanomu: analýza genu CDKN2a,
- hereditární syndrom difúzního karcinomu
žaludku: analýza genu CDh1 (E-cadherin),
- multiorgánová nádorová predispozice:
vyšetření populačně nejčastějších mutací
v genu ChEK2.

Externí hodnocení kvality je každoročně zajišťováno European Molecular Genetics Quality
Network (EMQN) v programu hereditárního nádoru prsu (BRCa1 a BRCa2); v programu hNPCC:
hereditárního nepolypózního kolorektálního
karcinomu (MLh1 a Msh2); a v technickém programu sekvenování (sanger DNa sequencing);
a sekvenování nové generace (NGs Germline
DNa sequencing). aktuální výsledky EQa jsou

Certificate of Participation
vyvěšeny na webových stránkách OEGN-labo2016
ratoře.

doc. MUDr. Foretová),
aVZ: 15-27695a:
analýza genetické
predispozice ke vzniku karcinomu
ovaria pomocí Next Gene sekvenování
(spoluředitel doc. MUDr. Foretová).

-

This is to certify that

Masaryk Memorial Cancer Institute
Participated in 2016 in the following European Molecular Genetics Quality
Network (EMQN) external quality assessment schemes:
Scheme

Genotyping

Interpretation

Clerical

BRCA (Full scheme)

2.00

2.00

2.00

DNA-SEQ (Full)

2.00

1.93

HNPCC

2.00

2.00

NextGen DNA Sequencing
(vGermline)

2.00

Result
Satisfactory
Satisfactory

2.00

Satisfactory
Satisfactory

The laboratory participated in 4 schemes and passed 4 of them. The detailed performance data are given on the
Individual Laboratory Report (ILR). When viewing the certificates, you should ensure that 4 schemes are listed.
Key:

> Scheme Mean

< Scheme Mean

Poor performance

NRS: No Results Submitted
WFS: Withdrew From Scheme

Dr. Simon Patton
EMQN Director

EMQN is a not for profit organisation which provides external quality assessment schemes
for genetic testing laboratories. EMQN is a UKAS accredited provider of EQA services
and is based at the Manchester Centre for Genomic Medicine, St Mary's Hospital, Manchester, UK.
Copyright © EMQN 2017
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Základní přehled metod a technického vybavení:
- izolace nukleových kyselin (DNa) pomocí
izolačních kitů QIaamp DNa Blood Maxi
Kit (QIaGEN), užívaných pro izolace
z 5-8ml periferní krve,
- izolace nukleových kyselin pomocí
izolačních kitů Nucleic acid Isolation Kit
(ROChE) s využitím přístroje MagNa Pure
(ROChE), pro izolace z 200-400µl periferní
krve,
- PCR – polymerázová cyklická reakce amplifikace vyšetřovaných oblastí DNa
s využitím termocyklerů PTC-200 (BioRad) a Biometra,
- vysokorozlišovací analýza křivek tání (hRM
- high Resolution Melting) s využitím
přístroje Lightscanner (Idaho Tech.) –
metoda pro vyhledávání bodových mutací
v heterozygotním stavu,
- DhPLC analýza s užitím přístroje Wave
system 4500 (Transgenomic) – metoda
pro vyhledávání bodových mutací
v heterozygotním stavu,
- sekvenování na 3130 Genetic analyser
(applied Biosystems),
- MLPa (Multiplex Ligation-dependent
Probe amplification) s provedením
fragmentační analýzy na 3130 Genetic
analyser (applied Biosystems) - pro detekci
velkých genomických delecí/duplikací
zahrnujících celé exony analyzovaných
genů,
- NGs technologie s využitím Miseq
(Illumina)
–
zařízení
instalované
na Oddělení onkologické patologie;
a ultrasonikátoru Covaris instalovaném
na RECaMO.
V oblasti výzkumu oddělení spolupracuje
na mezinárodních výzkumných studiích:
- International BRCa1/2 Carrier Cohort
(IBCCs) study, která řeší klinický význam
nosičství mutací v genech BRCa1 a BRCa2,
- ENIGMa Consortium, které řeší funkční
významnost vzácných genetických variant
a jejich klinickou interpretaci v genech
BRCa1 a BRCa2,
- aVZ:
16-29959a
Bioinformatické
zpracování NGs dat a funkční analýzy
kandidátních variant pro testování
nádorových syndromů v ČR. (spoluředitel

oDDěLEní
KLInICKýCH
HoDnoCEní
(KLIn HoD) poskytuje již od roku 2000 organizační, administrativní a odbornou podporu
klinickým studiím v MOÚ a patří mezi jednotky
s nejdelší tradicí v ČR. Zajišťuje kompletní přípravu
všech smluvních i akademických klinických hodnocení, která v MOÚ probíhají, po zahájení koordinuje jejich provádění dle protokolu, zajišťuje data
management a komunikaci se zadavatelem.
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Signed by:
Prof. David Barton
EMQN Chairman

Publikace:
Pracovníci oddělení v roce 2017 jsou spoluautory 16 odborných článků v mezinárodních
časopisech s IF a autory 2 článků v tuzemských
časopisech. Zúčastnili se 2 zahraničních a 4 tuzemských konferencí s přednáškami a postery.

stabilní tým oddělení, vedený klinickým farmakologem, doc. MUDr. Reginou Demlovou, Ph.D.,
tvořilo v roce 2017
9

koordinátorek/studijních sester, startup koordinátorka

3

data manažerky

1

projektová manažerka pro akademická
klinická hodnocení

1

ThP pracovnice – asistentka

Všichni zaměstnanci si průběžně zvyšují svoji
kvalifikaci, a to zejména prostřednictvím kurzů
správné klinické praxe (GCP).

Seminář koordinátorek
V listopadu 2017 se oddělení lektorskou činností podílelo již pátým rokem na certifikovaném kurzu NCO NZO Koordinátor klinického
hodnocení léčiv s akreditací MZ ČR. Oddělení
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také iniciovalo a ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity organizovalo 2.
celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení, které se uskutečnilo 8.
června 2017 za účasti 110 zástupců z více než 20
předních pracovišť. Pod vedením zástupců z MOÚ
byla ustanovena pracovní skupina, jejímž cílem
je rozvoj profese studijních sester a koordinátorů, jejich další vzdělávání a vzájemná spolupráce
pracovišť, která klinická hodnocení provádějí.
3. celostátní setkání se uskuteční opět v červnu
2018.
V roce 2017 bylo zahájeno 23 nových klinických hodnocení (z toho 7 časných fází I/II), 1
neintervenční prospektivní studie a do dalších
30 klinických hodnocení pokračovalo zařazování pacientů z minulého roku. Podařilo
se překonat nepříznivý trend předchozích let

a výrazně navýšit počet zařazených pacientů.
V roce 2017 prošlo screeningem klinických
hodnocení 358 pacientů, z nichž bylo 255
úspěšně zařazeno. V několika klinických hodnoceních dosáhl MOÚ v počtu zařazených pacientů přední místa na světě. Podrobnosti se
dovíte v kapitole 15.
MOÚ trvale podporuje i akademický klinický výzkum. V roce 2017 byla ve spolupráci s výzkumnou infrastrukturou CZECRIN zahájena dvě akademická klinická hodnocení, jejichž zadavatel je
Masarykův onkologický ústav, a probíhá příprava dalších projektů.
Kontrola kvality prováděných klinických hodnocení byla ověřena během čtyř sponzorských
auditů a kontinuálně ji zajišťují standardní operační postupy, kterými se oddělení řídí.

nově zahájená klinická hodnocení dle fází KH

počet zařazených pacientů
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ÚSTavní LéKárna (ÚL) vykonává základní
i nadstandardní činnosti jako jsou individualizovaná příprava sterilních léčiv – radiofarmak,
cytotoxických léčiv (CL), léčiv pro klinická hodnocení. Poskytuje lékárenské služby nejen pro
oddělení MOÚ, ale i pro širokou veřejnost a jiná
zdravotnická zařízení.
Je školícím pracovištěm pro budoucí farmaceutické asistenty a farmaceuty (povinné praxe během studia, praktická výuka přípravy a kontroly
radiofarmak studentů 4. ročníku Farmaceutické
fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně) a pro jejich další vzdělávání během
atestační přípravy. Zajišťuje také odborné stáže
v přípravě CL.
Na Ph.D. studium byli přijati 2 farmaceuti na Farmaceutickou fakultu, 1 na Lékařskou fakultu MU,
2 farmaceutičtí asistenti úspěšně absolvovali
pomaturitní specializační studium.

Při zavádění hIPEC v MOÚ byla zpracována analýza rizik této metody. Během výkonu na operačním sále byly odebrány 4 vzorky na stanovení kontaminace platiny, na aRO pokoji pacientů
následně dalších 6 vzorků. Monitoring kontaminace významně přispěl k aktualizaci bezpečnostních zásad v průběhu hIPEC.

Úsek přípravy cytotoxických léčiv (CL) a aseptické přípravy (ap) zajistil v roce 2017 přípravu
chemoterapie, premedikací a hormonálních
preparátů pro 40 747 pacientů (nárůst o 3,1 %).
Celkový počet připravených CL činil 42 906 (nárůst o 5,1 %) a počet příprav v aP 38 489 (premedikace, bisfosfonáty, hormony). Na úseku aP
se dále připravilo 195 145 proplachů, které jsou
k dispozici pro sestry aplikující i.v. léčbu.

Úsek klinických studií zajišťuje správné uchovávání, evidenci a výdej medikací, které jsou
používány v rámci klinických studií, ať už jako
hodnocená léčiva nebo jako léčba srovnávací či
standardní. Ústavní lékárna se úspěšně vyrovnává s rostoucími nároky na administrativu i technické zajištění studií. Byla vybudována laboratoř,
ve které je možné zacházet s přípravky obsahujícími geneticky modifikované organismy. Roste
počet klinických studií fáze I, tj. těch, ve kterých
dochází k prvnímu podání léčiva člověku a které
kladou obzvlášť vysoké nároky na dodržování
správné klinické praxe.

Ve spolupráci se staniční sestrou stacionáře a IT
pracovníky bylo vytvořeno e-learningové školení pro sestry aplikující chemoterapii „Chemoterapie a cílená léčba“.
V rámci CYTO - monitorování (od roku 2008 se
monitoruje kontaminace CL v pracovním prostředí) bylo v roce 2017 v součinnosti s výzkumným
centrem RECETOX (Masarykova univerzita) analyzováno celkem 40 vzorků v ÚL, na stacionáři a odděleních MOÚ. Nově byla (kromě platiny, cyklofosfamidu a 5-fluorouracilu) zavedena metodika
pro stanovení kontaminace paklitaxelu (druhé
nejčastěji připravované cytostatikum v MOÚ).

výroční zpráva 2017

V prosinci 2017 se uskutečnila 2. fáze rekonstrukce laboratoře pro aseptickou přípravu léčiv,
geneticky modifikovaný materiály (GMO) a vaky
all in one (aIO). Laboratoř splňuje třídu čistoty B,
vybavena je dvěma laminárními boxy a izolátorem (třída čistoty a).

Ve spolupráci s RECETOX Masarykovy univerzity byl podán aZV grant s názvem „Monitoring
exposures to cytotoxic drugs at health care
workers and family members of oncology patients, risk analysis, preparation of recommended procedures“. Byly ustanoveny výzkumné
týmy při Masarykově univerzitě (pod vedením
prof. RNDr. Luďka Bláhy, Ph.D.) a MOÚ (pod
vedením PharmDr. Šárky Kozákové, MBa). Výsledky grantové soutěže budou známy v únoru
2018.

Úsek přípravy a kontroly radiofarmak zabezpečuje svojí činností veškeré farmaceutické úkony spojené se zajištěním, přípravou a kontrolou
radiofarmak, která jsou aplikována pacientům
na Oddělení nukleární medicíny. Kromě běžných PETových a nePETových radiofarmak, která
jsou určena pro onkologickou diagnostiku, je
spektrum rozšířeno i o radiofarmaka neonkologická, která se používají například v diagnostice
neurodegenerace.
Úsek přípravy IpLp zajišťuje výrobu a distribuci
individuálně připravovaných léčivých přípravků
dle požadavků z jednotlivých oddělení ústavu
a dle receptů přijatých od pacientů. Zhotovují se
dělené lékové formy, roztoky k vnějšímu i vnitřnímu užití, masti, pasty, gely.
Pracovníci úseku kontrolují kvalitu medicinálního vzduchu, dodávaného nemocničními rozvody na všechna oddělení MOÚ. Medicinální
vzduch jako léčivá látka podléhá přísné kontrole
čistoty.
Přes tento úsek se dále zajišťuje objednávání
a distribuce laboratorních chemikálií a diagnostik pro všechna oddělení MOÚ. a také vybavuje
pacienty propouštěné do domácí péče přípravky určenými k domácí parenterální výživě.

Ředění cytostatik
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Úsek hromadně vyráběných léčivých přípravků zásobuje kliniky a ostatní specializovaná
pracoviště nemocnice hromadně vyráběnými
léčivými přípravky včetně léčiv na individuální
dovoz, desinfekčními prostředky, dále infuzními
roztoky a enterální i parenterální výživou. Pro
pacienty jednotlivých oddělení také zajišťuje
adekvátní náhrady léčivých přípravků v případě
jejich aktuální nedostupnosti na trhu.
Úsek přijímá veškeré dodávky léčiv, dezinfekcí,
infuzních přípravků a výživy, stejně jako medikace dodávané v rámci probíhajících klinických
hodnocení.
Úsek veřejného výdeje je pro veřejnost nejviditelnější součást lékárny, ve které se vydávají
léky na lékařský předpis, zdravotnické pomůcky
na poukazy a uskutečňuje se zde volný prodej
pacientům MOU i ostatním návštěvníkům. Nabízí široký sortiment léků na recept s důrazem
na léky předepisované lékaři MOÚ, ale samozřejmě zajišťuje i léky méně dostupné nebo neregistrované na individuální objednávku, stejně
jako pomůcky na poukazy nebo volný prodej.
Nově od září 2017 rozšířil sortiment kompresivních a kompenzačních zdravotnických pomůcek. V lékárně je dostupný běžný volně prodejný
sortiment léčivých přípravků a doplňků stravy,
rozšířený sortiment přípravků nutriční podpory,
léčebné kosmetiky vhodné k péči pro pacienty
po radioterapii a chemoterapii. Při výdeji je samozřejmostí poskytování dispenzačního minima.
Lékárníci se pravidelně podílejí na sledování interakcí mezi předepsanými léčivými přípravky
u pacientů při výdeji léčivých přípravků na recept a volném prodeji.
V závěru roku úsek intenzivně spolupracoval
s firmou stapro v součinnosti s oddělením IT
MOÚ na úpravách NIs MEDEa v souvislosti s povinným předepisováním elektronických receptů
od 1. 1. 2018.
V květnu 2017 se uskutečnil dozorový audit společnosti Lloyd´s Register Quality assurance. audit byl zaměřen na systém managementu kvality dle ČsN IsO 9001:2008, který je v ÚL zaveden.
Udělený certifikát kvality platí na období 9. 8.
2016 – 14. 9. 2018 a zahrnuje tyto činnosti: návrh, vývoj a příprava sterilních cytostatik, radiofarmak a premedikací, příprava individuálně připravovaných léčivých přípravků, management
farmaceutické části klinických studií léčiv a zajišťování léčiv a prostředků zdravotnické techniky.
audit byl zaměřen na certifikované procesy
v těchto oblastech: příprava a kontrola radiofarmak, management klinických studií, aseptická
příprava a procesy spojené s vedením ústavní
lékárny. V rámci auditu nebyly zjištěny závažné
ani méně závažné neshody. Nastavený systém
managementu kvality v ústavní lékárně byl auditorem hodnocen kladně.
součástí dozorového auditu bylo i stanovení plánu změn pro recertifikační audit, který
bude v roce 2018. Konzultovaly se změny, které
bude nutné zapracovat do nastaveného systému kvality, s ohledem na nové vydání ČsN IsO
9001:2015.
V únoru 2017 byla zorganizována konference
pod záštitou náměstkyně pro lékárenskou péči
a náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky s názvem Lékárenská péče z pohledu
farmaceutického asistenta.
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ÚSEK KLInICKé pSYCHoLoGIE (ÚsKp) je
akreditované specializované klinickopsychologické pracoviště, které zabezpečuje péči primárně o hospitalizované a ambulantní pacienty
MOÚ a jejich rodiny, s cílem podporovat a zkvalitňovat komplexní onkologickou péči v tomto
zařízení.
V roce 2017 se psychologický tým úseku poměrně stabilizoval, aktuálně pracuje na ÚsKP MOÚ
v souhrnném úvazku 3,0 tři registrovaní kliničtí
psychologové včetně garantky psychoterapeutické péče a jedna psycholožka s osvědčením
“psycholog ve zdravotnictví” zařazená do odborné předatestační přípravy v oboru klinická
psychologie.
V tomto složení se pracovníci úseku snažili
poskytovat co nejkvalitnější odbornou psychologickou péči a podporu onkologickým pacientům a jejich blízkým v různých fázích onemocnění. Pracovali průběžně s 538 pacienty ve věku
od 18 do 90 let. Provedli 3 692 intervencí, z toho
se jednalo většinou o krizové psychologické intervence podpůrného typu a psychoterapeutická sezení. součástí práce bylo také 127 psychodiagnostických vyšetření, většinou pro účely
diferenciálně diagnostické rozvahy v další léčbě
pacienta. Ve spolupráci s lékaři a ošetřujícím
personálem se dařilo více rovnoměrně rozdělit
práci mezi ambulantní péči a práci na lůžkových odděleních s hospitalizovanými pacienty.
Psychologové jsou v rámci kvalitní komplexní
onkologické léčby přirozeně součástí léčebného
týmu a i v našem zařízení se snaží s ošetřujícími
lékaři stále více vzájemně spolupracovat. Proto
se v r. 2017 účastnili odborných komisí MOÚ,
nejčastěji mammární komise, kde mohli pomoci
s řešením citlivých témat. Nezastupitelné místo mají psychologové v paliativním týmu MOÚ,
v r. 2017 se za podpory nadačního fondu aVasT
ještě více zapojovali do týmových intervencí
u umírajících pacientů a jejich rodin a v rámci
bereavementu mohli také více pracovat s pozůstalými. V této oblasti se zaměřili hlavně
na péči o děti jako blízké příbuzné a pozůstalé,
ať již na praktickou práci s nimi, na zajištění další
péče, tak na edukaci rodin a ošetřujícího personálu v tomto tématu.
Od počátku roku 2017 v rámci zlepšování kvality péče otevřeli skupinu pro relaxaci a řízenou
imaginaci, určenou pacientům MOÚ. Jde o terapeutickou podpůrně léčebnou metodu, pomáhající pacientům posílit imunitní systém a lépe
se adaptovat na zátěžovou situaci způsobenou
onkologickým onemocněním. skupina je vedena odborně vyškolenými psychology, uskutečňuje se pravidelně 1x týdně v Relaxačním centru
MOÚ a účastní se jí průměrně cca 10 pacientů.

Relaxace a řízená imaginace

Ve spolupráci s firmou MENTEM začali psychologové pacientům s kognitivními problémy nabízet možnost individuálního neuropsychologického rehabilitačního programu pro zlepšení
výbavnosti a dalších paměťových funkcí.

V rámci kvalitní péče o pacienty je důležitým přístupem psychologů MOÚ týmová spolupráce,
možnost konzultace obtížných léčebných či komunikačnich situací jak v rámci intervizí vlastního
týmu, tak možnost konzultací s lékaři a ošetřujícím
personálem. Proto psychologové také aktivně
spolupracovali se sociálními pracovnicemi a Dobrovolnickým centrem MOÚ, podíleli se na výběru,
výcviku a supervizních sezeních dobrovolníků.
Od jejího založení je zástupce psychologů také
součástí Pacientské rady MOÚ, psychologové aktivně spolupracují s pacientskými organizacemi,
jako např. Diana, Mamma help, Bellis apod.
součástí ÚsKP MOÚ je také Relaxační centrum
s Výtvarnou dílnou MOÚ (viz kapitola č. 10).

Úsek zpracovává údaje o zhoubných nádorových onemocněních ve formě onkologických
hlášení u pacientů z okresu Brno-město a Brno-venkov – tj. z oblasti s cca 585 000 obyvateli. Vedle toho zajišťuje metodickou podporu
pracovišť NOR v ostatních okresech Jihomoravského kraje: Blansko, Břeclav, Vyškov, Kyjov, hodonín a Znojmo.
Evidence onkologických hlášení se provádí
průběžně, přičemž v daném kalendářním roce
se zpravidla dokončuje kompletizace údajů
z předminulého roku. Za rok 2015 bylo u obyvatel okresů Brno-město a Brno-venkov registrováno cca 6 500 zhoubných nádorových
onemocnění.
Veškerá činnost spojená s evidencí, tj. s agendou
onkologických hlášení (sběr, kompletace, kontrola a ukládání údajů) se provádí podle metodických pokynů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a v souladu s platnými
právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Ochrana osobních údajů je zabezpečena organizačními, technickými a technologickými
opatřeními.
Činnost úseku je zajišťována dílčím úvazkem
lékaře a několika vyškolenými administrativními pracovnicemi.
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Psychologové vykazovali řadu odborných interních i externích aktivit. Podíleli se na vzdělávání
zdravotníků MOÚ, pro lékaře připravili několik
odborných seminářů na téma „Jak děti chápou
a prožívají závažné onemocnění a smrt”, „Poruchy osobnosti v komunikaci” či „Funkce relaxace
v léčbě onkologického onemocnění” atd. Pro
sestry a další zdravotnický personál pravidelně
připravují adaptační kurz pro nové zaměstnance
a nabízejí sebezkušenostní workshopy.
V r. 2017 se zúčastnili Mezinárodní konference
paliativní medicíny ve Španělsku, Mezinárodní psychoonkologické konference v Německu,
v Čechách pak Psychoterapeutické konference,
Konference paliativní medicíny či Psychoonkologické konference v Praze. aktivně se účastnili
také BOD s příspěvkem pro lékaře, workshopem
pro sestry, postery i provozem Relax pointu, kde
se mohli účastníci konference uvolnit a zrelaxovat. spolupodíleli se na vzdělávání odborníků
v oboru např. v rámci předmětu Ošetřovatelství v onkologii, či pod hlavičkou ČsPM ČLs
na vzdělávání lékařů v předatestační přípravě
v oboru Paliativní medicína.

ÚSEK nároDníHo onKoLoGICKéHo rEGISTru (Úsnor) je funkčně začleněn do celostátní sítě okresních a krajských pracovišť
Národního onkologického registru (NOR), která
zajišťují evidenci všech zhoubných nádorových
onemocnění (ZN) u osob s bydlištěm v příslušné
územně-správní oblasti (okres, kraj).

Na provoz Úseku NOR v MOÚ je Ministerstvem
zdravotnictví ČR poskytován finanční příspěvek,
který však pokrývá pouze menší část nákladů.
Rok 2017 byl čtvrtým rokem provozu NOR
v prostředí tzv. jednotné technologické platformy (JTP) Národního zdravotního informačního systému. Po nasazení JTP přetrvávají
však v technologické oblasti NOR problémy
a nedostatky, které nebyly ani v roce 2017
zcela dořešeny.
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6. odbor nelékařských zdravotnických pracovníků
Péče poskytovaná nelékařskými zdravotnickými
pracovníky je v souladu s rozvojem zdravotní
péče, se stanovenými prioritami MOÚ a s respektováním celonárodní koncepce ošetřovatelství.
Činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků vycházely ze specifických potřeb hospitalizovaných a ambulantně ošetřovaných onkologických pacientů, o které v roce 2017 pečovalo
celkem 447 nelékařských zdravotnických pracovníků různých kategorií (viz graf ) v počtu
430 úvazků.
V souladu s rozvojem a stanovenými cíli podporoval ústav i v roce 2017 multidisciplinární
přístup prostřednictvím týmové spolupráce
všech nelékařských zdravotnických profesí.
Ve svých aktivitách pokračovaly multioborové
týmy zaměřené na prevenci a sledování pádů,
na edukaci pacientů, na péči o pacienty s cévními vstupy, s různými typy stomií, nehojícími se
ranami a dekubity, s permanentními močovými
katétry, na pacienty s bolestí a na rozvoj prvků
bazální stimulace v intenzivní a paliativní péči.
V souvislosti s činností týmů se již dlouhodobě
sledují jednotlivé ukazatele ošetřovatelské péče
a na základě jejich analýzy se nastavila preventivní opatření, měnily se standardizované postupy a zaváděly nové trendy v péči.
hospitalizovaným pacientům a jejich blízkým
byla nabízena pravidelná skupinová edukační
setkání ve třech tematických celcích tj. „Chemoterapie a výživa“, „Prevence nežádoucích účinků
léčby zářením“ a „ Febrilní neutropenie“. Celkem
bylo edukováno 604 zájemců z řad pacientů
a jejich blízkých v 97 skupinových setkání.
V listopadu 2017 jsme se opětovně připojili
k výzvě Evropského poradního panelu pro otázky prevence dekubitů EPUaP a k podpoře světového dne sTOP dekubitům, jehož stěžejním
záměrem bylo informovat odbornou a širokou
laickou veřejnost o možnostech prevence a léčby dekubitů s využitím různých forem sdělení.
akce se celkem účastnilo 158 zájemců.

Akce Stop dekubitům v MOÚ.
Byla nabízena intervenční psychosociální
podpora nelékařským zdravotnickým pracovníkům prostřednictvím Peer programu, kterou
využilo 9 zájemců.
V celorepublikové soutěžI „Bezpečná nemocnice“ byl náš projekt s názvem „standardizace
aseptických postupů obrázkovou metodou“
vyhodnocen ze všech jednadvaceti projektů
jako pátý nejlepší.
V celorepublikové soutěži sestra roku, v kategorii sestra v managementu a vzdělávání se
náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky PhDr. Jana Kocourková, MBa umístila
na druhém místě.

Finále Sestry roku

Kategorie a počty nelékařských zdravotnických pracovníků v MoÚ v roce 2017
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Vyjma povinných školení v adaptačním procesu
se uskutečnily další povinné opakované a inovativní semináře pro ostatní NLZP. Nelékařští zdravotničtí pracovníci si v roce 2017 mohli vybírat
z mnoha vzdělávacích aktivit vyhovujících jejich
odbornosti, zájmům, způsobu provedení nebo
časové náročnosti. Vzdělávání pracovníků je dle
plánu vzdělávání, kdy si každý NLZP stanoví svůj
osobní plán na příslušný rok. V plánu zaměstnanec postupně hodnotí absolvované akce a jejich
přínos. Během roku lze plán doplňovat podle
potřeb odbornosti.
Do vzdělávacích aktivit byla zavedena forma
e-learningu, která se osvědčila u opakovaných
a inovativních povinných školeních. V loňském
roce byli touto formou proškoleni pracovníci nejen v teoretické části KPR, BOZP PO, ale i v péči
o porty a PICC katétry.
V roce 2017 bylo zorganizováno celkem 48 seminářů. Certifikované kurzy na zvýšení odborné
způsobilosti v tomto roce absolvovalo 13 všeobecných sester a radiologických asistentů a specializační vzdělávání ukončilo 5 NLZP. Na pěti
konferencích pořádaných MOÚ pro nelékařské
zdravotnické pracovníky, z nichž jedna měla mezinárodní rozsah, se celkem účastnilo 717 NLZP.
V cerifikovaném kurzu „Ošetřovatelská péče
o pacienta se zavedeným portem“ bylo proškoleno 30 všeobecných sester z různých zdravotnických zařízení ČR ve třech pořádaných bězích.
V odborném tisku bylo publikováno osm článků.
Pokračovala spolupráce s
LF MU Brno,
NCO NZO Brno a vyššími odbornými a středními
školami v Brně ve výuce studentů připravujících
se na práci všeobecné sestry, porodní asistentky,
radiologických asistentů, zdravotních laborantů,
nutričních terapeutů a zdravotnických asistentů
(praktické sestry). Pedagogické činnosti na NCO
NZO a na LF MU Brno se aktivně účastnilo 24
NLZP.

pod odbor nelékařských zdravotnických pracovníků spadá:
- Úsek léčebné výživy,
- Úsek zdravotně sociální,
- Centrální kartotéka a příjem,
- Dobrovolnictví.
Úsek léčebné výživy poskytuje radu a pomoc
ambulantním i hospitalizovaným pacientům,
u kterých bylo zjištěno riziko vzniku malnutrice,
popřípadě mají specifické nutriční nároky, nebo
potřebují radu týkající se dietního režimu. Tyto
služby nabízí i pomocí virtuálního poradenství
přes skype. Nutriční péči nabízejí čtyři nutriční
terapeutky. V roce 2017 bylo provedeno 5 610
nutričních kontrol u hospitalizovaných pacientů v riziku malnutrice. Dále bylo realizováno
809 šetření o informovanosti o diabetické dietě.
V Poradně nutričních terapeutů se uskutečnilo
909 intervencí u indikovaných pacientů. Úsek
léčebné výživy také zajišťuje podklady a odborný dohled nad přípravou stravy pro pacienty
na stravovacím provozu.

výroční zpráva 2017

vzdělávání nelékařských zdravotnických
pracovníků
souvislé zvyšování odborných znalostí a praktických dovedností pracovníků je jednou z hlavních priorit MOÚ. Pro NLZP je nastaven přehledný systém vzdělávání, jehož základem jsou
povinná školení v rizikových oblastech ošetřovatelské péče. Proti loňskému roku se změnila
forma povinných školení pro nově nastupující
NLZP. V průběhu adaptačního procesu byly
vyčleněny dva pracovní dny, kdy pracovník absolvoval základní povinná školení vztahující se
k jeho pracovnímu zařazení a náplni práce. Celkem tento typ proškolení absolvovalo 73 nově
nastupujících NLZP.

Úsek zdravotně sociální zajišťuje návaznou
péči a sociální poradenství hospitalizovaným
a ambulantně ošetřovaným pacientům prostřednictvím tří zdravotně sociálních pracovnic v úvazku 2,625. Ty v roce 2017 zabezpečily
sociálními a zdravotními službami 1 456 hospitalizovaných pacientů. Z toho u 385 zajistily
domácí ošetřovatelskou péči, pro 13 pacientů
zprostředkovaly pečovatelskou službu, domácí
hospicovou péči zajistily pro 92 pacientů, následnou lůžkovou péči 41 pacientům a lůžkovou
hospicovou péči pro 73 pacientů. sociální poradenství využilo celkem 269 ambulantních pacientů ve 329 sezeních. Kompenzační pomůcky si
v roce 2017 zapůjčilo 92 pacientů.
Centrální kartotéka a příjem má na starosti zakládání identifikačních dat pacientů do nemocničního informačního systému a kontrolu již zadaných dat (popř. jejich doplnění) u stávajících
pacientů. Pracovníci zakládají zdravotnickou
dokumentaci a dělají administrativní příjmy pacientů na jednotlivá lůžková oddělní. Připravují
zdravotnickou dokumentaci pro hospitalizované a ambulantní pacienty dle požadavků jednotlivých pracovišť. Zapůjčují zdravotnickou dokumentaci dle platné legislativy, vystavují a evidují
„Dočasné pracovní neschopnosti (DPN)“ a pečují o ambulantní transportní vozíky a lehátka. Ve
spisovně MOÚ ukládají spisy a uskutečňují s tím
související spisovou a administrativní činnost.

Centrální kartotéka
Za rok 2017 bylo vystaveno 588 pracovních
neschopností, mimoústavních pracovních neschopností bylo evidováno 648, celkem bylo
administrativně zpracováno 1 239 DPN.
V loňském roce bylo přijato celkem 10 584 pacientů. Je to o 183 příjmů více než v roce předcházejícím. Jedná se o největší počet přijatých
pacientů za rok v historii MOÚ.
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Došlo k plánované obměně dvou páternosterových zakladačů dokumentace, k převzetí zdravotnické dokumentace z detašovaného pracoviště a k rozšíření úložné plochy ve spisovně díky
instalaci pojízdných regálů.
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Dobrovolnictví přispívá ke zkvalitnění pobytu
pacientů v našem ústavu. Dobrovolníci v ambulantní a lůžkové části nabízejí své služby pacientům již třináctým rokem. V současné době
dochází celkem 25 dobrovolníků.
V roce 2017 projevilo zájem o dobrovolnictví
21 zájemců, 6 zájemců nebylo doporučeno klinickou psycholožkou, 4 dobrovolnickou činnost

Dobrovolnické centrum ve 2. patře Švejdova pavilonu

uskutečňují, 11 potencionálních dobrovolníků
se neozvalo, nebo nenastoupilo z osobních
důvodů. Devět dobrovolníků v průběhu roku
ukončilo činnost z důvodu změny školy, změny
zaměstnání nebo ukončení studia. V roce 2017
se usktečnila celkem čtyři setkání – supervize
s dobrovolníky pod vedením klinické psycholožky a koordinátorky dobrovolníků. Jedna dobrovolnice byla nominována na cenu Křesadlo
– ocenění pro dobrovolníky působící v Jihomoravském kraji a další byla jmenována do Pacienské rady působící při MOÚ. Nadále jsou nabízeny dobrovolnické služby pacientům neslyšícím
s možnosti tlumočení do znakového jazyka.

7. Kvalita zdravotní péče

Na chodu oddělení se podílejí 3 zaměstnanci
spolupracující s celou řadou odborníků.
V roce 2017 bylo hodnoceno 21 indikátorů kvality v rámci sledování úrovně poskytované péče
v MOÚ. Bylo provedeno 38 auditů systémů poskytování zdravotních služeb, vyhodnoceno

270 nežádoucích událostí a provedeno 9 kořenových analýz.
MOÚ je vnímán jako prestižní organizace poskytující vysoce specializované služby. Na poli
kvality tak spolupracuje v rámci národních
i nadnárodních projektů. Nedílnou součástí náplně činnosti zaměstnanců je pak pravidelná
prezentace interního hodnocení kvality, managementu rizika a dalších oblastí pracovníkům
ústavu i odborné veřejnosti.
Pro kvalitu zdravotní péče v našem ústavu bylo
nesmírně významné přiznání statutu „OECI Clinical
Cancer Centre“. Předcházelo tomu šetření komisařů OECI na konci roku 2016 přímo v ústavu a jejich
upozornění na některé procesy, které bylo nutné
ještě zdokonalit. To se MOÚ během prvních měsíců roku 2017 podařilo. statut slavnostně převzal
ředitel ústavu na zasedání členských zemí OECI
v polovině roku v Brně. Ústav se tak zařadil mezi
přední onkologické ústavy v Evropě, které jsou
akreditovány organizací OECI.
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hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
je stanoveno zákonem č. 372/2011 sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Obecnými cíli hodnocení kvality a bezpečí
jsou trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb, posílení důvěry veřejnosti v poskytovatele zdravotních služeb a zlepšení systému
řízení ve zdravotnictví.
Úsek kvality je zaměřen na rozvoj interního systému hodnocení kvality a bezpečí zdravotních
služeb. Do náplně úseku patří mj. zajištění sledování indikátorů kvality, auditní činnost v souladu se schváleným Plánem auditů pro daný
kalendářní rok, management rizik, sledování
nežádoucích událostí apod.
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8. právní oddělení a oddělení personální a mzdové
právní oddělení poskytuje komplexní právní
služby pro MOÚ. V roce 2017 projednalo a uzavřelo 546 nových smluv a 260 dodatků ke dříve uzavřeným smlouvám a dále mj. 146 dohod
o poskytování finanční spoluúčasti na prohlubování kvalifikace a 248 dohod, prostřednictvím
kterých zaměstnanci využívají zaměstnanecké
„benefitní“ tarify mobilních telefonních služeb.
Právní oddělení rovněž organizuje vydávání
vnitřních předpisů MOÚ, podílí se na jejich tvorbě a revizi.
Vedle těchto činností se oddělení významně podílelo na procesu zadávání veřejných zakázek.
Mezi ty nedůležitější lze zařadit veřejné zakázky
na dodávky léčivých přípravků, zdravotnických
prostředků (např. veřejná zakázka na dodávku
nového lineárního urychlovače, na provedení
upgrade a poskytování servisních služeb magnetické rezonance, na dodávku mamografického zařízení či brachyterapeutického zařízení) a dalších zařízení a přístrojů (např. veřejná
zakázka na obnovení hW a sW prvků WiFi sítě
či na dodávku výpočetní techniky) a veřejné
zakázky na poskytování služeb (např. veřejná
zakázka na úklidové služby, nakládání s odpady
a likvidaci odpadů či na pojištění majetku MOÚ).
V průběhu roku 2017 se Právní oddělení rovněž
zabývalo řešením škod, vymáháním pohledávek, zajištěním administrativy spojené s činností
Etické komise (kde se mj. projednalo 28 nových
klinických hodnocení a 136 dodatků k protokolu klinického hodnocení), zastupováním a hájením zájmů MOÚ před soudy, připomínkováním
v rámci tvorby nových právních předpisů, resp.

novelizací těch stávajících, zpracováním odpovědí na žádosti správních orgánů, právnických
a fyzických osob či revizí dalších dokumentů
MOÚ.
Právní oddělení se intenzivně podílelo na implementaci nového nařízen Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci
provádění implementace GDPR byl jmenován
pověřenec na ochranu osobních údajů, vznikla
pracovní skupina implementace GDPR, byl přijat vnitřní předpis popisující jednotlivé kroky
implementace GDPR a zároveň byla zahájena
revize stávajících procesů zpracování osobních
údajů a revize příslušných smluv a dalších právních dokumentů.
V roce 2017 zaevidovalo Právní oddělení ze strany pacientů celkem 35 pochval. V témže období
přijalo a v souladu se zákonem o zdravotních
službách a vnitřními předpisy MOÚ projednalo
9 stížností (z toho 3 byly vyhodnoceny jako částečně oprávněné a 6 jako neoprávněných).
oddělení personální a mzdové poskytuje
komplexní služby v oblasti personálního řízení a
personální a mzdové administrativy.
Evidenční počet k 31. 12. 2017 byl 895 zaměstnanců, z toho 691 žen. Ve zkráceném
úvazku pracovalo 141 zaměstnanců. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců
v roce 2017 byl 828,0721. skutečné čerpání
prostředků na platy bez ostatních osobních
nákladů bylo ve výši 479,776 mil. Kč. Na ostatní osobní náklady bylo vynaloženo 6,724 mil.
Kč. Průměrný plat za organizaci v roce 2017
dosáhl 48 283,04 Kč.

věková struktura zaměstnanců v ev. počtu k 31. 12. 2017
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

2

2

0,22

21-30 let

27

122

149

16,64

31-40 let

77

161

238

26,59

41-50 let

49

214

263

29,38

51-60 let

36

152

188

21,03

61 let a více

15

40

55

6,14

204

691

895

100

celkem

členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2017
dosažené vzdělání

muži

ženy

celkem

%

základní

1

17

18

2,01

vyučen

18

67

85

9,49

2

0

2

0,22

střední odborné
úplné střední

0

2

2

0,22

26

289

315

35,20

vyšší odborné

4

67

71

7,93

vysokoškolské

155

247

402

44,93

celkem

206

689

895

100

úplné střední odborné
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Srovnání platů v Kč za období 2016 a 2017 (bez oon) – platy celkem
kategorie

2017

nárůst v Kč

nárůst v %

150 651 988

165 740 289

15 088 301

10,015

8 129 139

8 615 910

486 771

5,988

203 995 740

221 371 854

17 376 114

8,518

x

228 249

x

x

vědecký pracovník

16 004 967

18 275 915

2 270 948

14,189

ThP

48 973 880

52 902 684

3 928 804

8,022

dělník

11 699 488

12 638 980

939 492

8,030

439 455 202

479 775 898

40 320 696

9,175

lékař
farmaceut
nelékařský zdrav. pracovník
laborant ve výzkumu

celkem

výroční zpráva 2017

2016

Srovnání průměrných platů v Kč za období 2016 a 2017
kategorie
lékař

2016

2017

nárůst v Kč

nárůst v %

79 543

85 387

5 844

7,347

farmaceut

49 375

54 039

4 664

9,446

nelékařs. zdrav. pracovník

36 613

39 781

3 168

8,653

x

23 452

x

x

40 294

45 092

4 798

11,907

laborant ve výzkumu
vědecký pracovník
ThP

37 604

39 643

2 039

5,422

dělník

22 259

24 208

1 949

8,756

průměrný plat za organizaci v Kč

44 581

48 283

3 702

8,304
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8. Centrum komunikace s veřejností
Vedoucí Centra je současně tiskovým mluvčím
ústavu a tím je také svým způsobem dáno zaměření oddělení. Zahrnuje v sobě kromě onkologického informačního centra (oIC), nově
vzniklou pacientskou radu (pr) i Galerii Žlutý
kopec, kde se konají pravidelné vernisáže (první
čtvrtek v měsíci) a koncerty a besedy pro pacienty i jejich přátele. Jen v roce 2017 bylo takových
akcí, volně přístupných veřejnosti, uspořádáno 44.
Vystoupil tady například Jožka Černý, Laďa Kerndl,
sourozenci Ulrychovi, skupina Poutníci, amatérské
sbory – Lumír, TJ Židenice, Bádule, GYRECUh
nebo herfertovo orchestrální sdružení.

počet osob, které komunikovaly s oIC
v roce 2017
návštěvy OIC

2 509

telefonické dotazy

887

dotazy z internetu

1 568

celkem

4 964

Co se týče rozložení dotazů, čísla dokazují, že se
více ptají ženy (3 282 dotazů), mužů ovšem rovněž nebylo málo (1 682 dotazů). Celkový počet
zodpovězených dotazů (7 341) je vyšší než počet tazatelů, protože jeden člověk se často ptá
na více témat, než pouze na jedno. Zaměříme-li
se na strukturu dotazů, nejvíce otázek míří k rakovině prsu, k mužským nádorům a k rakovině
tlustého střeva.
Skupina Poutníci v MOÚ

nejčastější dotazy – diagnózy
prs

CKV má na starosti také propagaci ústavu na veřejnosti a u novinářů (příprava tiskových konferencí
– v roce 2017 jich bylo 7, účast na akci Brno - zdravé
město, Brno - město uprostřed Evropy, každoroční
dražba kalendáře Pirelli ve prospěch ústavu, osvětové akce pro veřejnost připravované přímo v ústavu –
hygiena rukou, stop dekubitům, Evropský den melanomu, spoluorganizace akcí Ligy proti rakovině Brno,
především Plavba za zdravím na Brněnské přehradě).

OIC bylo založeno v roce 2001, na sklonku loňského roku tedy překročilo hranici 16leté existence.
Návštěvníkům centra se věnují zkušené zdravotní
sestry, které mají čas nejen na zodpovězení dotazů, ale i na profesionálně vedený vlídný rozhovor
s onkologickými pacienty či jejich příbuznými.
Kromě poskytnutí edukačních materiálů pomáhají lidem i po psychické stránce. Po vyslechnutí
závažné diagnózy jsou pacienti či jejich blízcí často
rozrušeni a zahlceni informacemi. Zdravotní sestry
tady plní funkci dobrého rádce i přítele v obtížné
situaci, ať už přijde člověk osobně, nebo se obrátí
na bezplatnou protinádorovou linku.
Další část dotazů přichází do OIC prostřednictvím
mailu. K nejčastějším patří možnost léčby v MOU
a potřeba získat tzv. druhý názor, tedy názor na stávající léčbu pacienta, která se uskutečňuje v jiném
zdravotnickém zařízení. Oba dva případy jsou řešeny prostřednictvím konziliární ambulance, kam
je tazatel se všemi potřebnými pokyny nasměrován. Často vyslovují tazatelé přání konzultovat
léčbu s lékařem prostřednictvím internetu pomocí
zaslané lékařské dokumentace. To samozřejmě
není možné, neboť lékař vždy musí pacienta vidět.
Podstatná část dotazů směřuje k prevenci, zejména k preventivnímu onkologickému programu, který si zájemci hradí.
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Činnost oIC v číslech
Pracovníci centra poskytli v roce 2017 služby
4 964 lidem. Zaznamenali 2 509 návštěv osobních, v 887 případech odpovídali telefonicky
a prostřednictvím internetu odeslali 1 568 odpovědí na otázky, které přišly přes kontaktní formulář na www. mou.cz.

tlusté střevo
kůže
gynekologické nádory
mužské nádory
hlava, krk

1 052
357
58
47
371
25

V roce 2017 se uskutečnily také exkurze středních zdravotnických škol a vyšších odborných
zdravotnických škol. MOÚ navštívili studenti
a studentky z Uherského hradiště, svitav, Vsetína, Boskovic a dalších míst. Exkurze zahrnují
prezentaci ústavu, 2 svižně vedené přednáškové bloky zaměřené na prevenci onkologických
onemocnění, klinické studie či genetiku. studenti a studentky se mohou aktivně zapojit formou dotazů směřovaným k přednášejícím lékařům či zdravotním sestrám. Následuje prohlídka
ústavu zakončená ve výtvarné dílně.

Onkologické informační centrum
hlavním smyslem činnosti OIC je pomáhat pacientům a jejich příbuzným v rovině informační,
edukační a také lidské.
pacientská rada (pr)
V roce 2017 zahájila v ústavu činnost Pacientská
rada (první zasedání se uskutečnilo 28. 2. 2017).

(Mamma help, aliance žen s rakovinou prsu,
Klub Diana, Klub stomiků, Liga proti rakovině
Brno), a zástupci pacientů podle nejzákladnějších nádorových onemocnění (rakovina prsu,
kůže, prostaty, tlustého střeva).
Celkem má PR 23 členů a dva stálé hosty – ředitele ústavu a náměstka pro vědu výzkum
a výuku, který stál také u zrodu tohoto sdružení.
Už první setkání ukázalo, že to byl krok správným směrem, protože se zde řeší skutečně aktuální problémy, se kterými se pacienti během
léčby v našem ústavu setkávají, konkrétní spolupráce s pacientskými organizacemi, rozšíření nabídky služeb pro nemocné a podobně.

výroční zpráva 2017

Impulsem k tomuto kroku byla akreditace OECI
(Evropských onkologických zdravotnických zařízení), kterou ústav absolvoval a která dává velký důraz na zlepšení komunikace s pacientem,
na zlepšení prostředí, ve kterém se pohybuje,
na jeho komfort při léčbě. Koordinátorem se stala tisková mluvčí ústavu a centrem Onkologické
informační centrum, kam směřují dotazy i podněty nemocných nebo jejich příbuzných.
Členy PR jsou jednak zaměstnanci ústavu ze
všech oblastí (zástupce lůžkové a ambulantní
části, onkologové, lékař pacientaivní péče, psycholog, právník, sociální pracovnice, farmaceut)
a jednak představitelé pacientských organizací, se kterými ústav dlouhodobě spolupracuje

Zasedání Pacientské rady
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10. relaxační centrum (rC)
Relaxační centrum patří již mnoho let neodmyslitelně k MOÚ. Nachází se v přízemí Masarykova
pavilonu a tvoří jej Výtvarná dílna a relaxační
místnost. Je to příjemný prostor, kde se primárně pacienti MOÚ mohou prostřednictvím výtvarné, hudební nebo jiné aktivity podílet sami
na léčbě, realizovat své volnočasové aktivity,
odpočinout si. Lze zde také využít spojení na internet, k dispozici je piano, kytara a jiné hudební
nástroje.
Relaxační centrum s Výtvarnou dílnou patří
organizačně pod Úsek klinické psychologie.
V r. 2017 začali relaxační místnost využívat opět
více i psychologové, kdy v rámci zlepšení kvality
péče o onkologické pacienty otevřeli skupinu
pro relaxaci a řízenou imaginaci, určenou pacientům MOÚ. skupina se setkává pravidelně
1x týdně a účastní se jí průměrně cca 10 pacientů.
výtvarná dílna (vD)
hlavní objem činnosti RC se soustředí do Výtvarné dílny. Je vyhledávaná pacienty MOÚ a jejich
blízkými pro možnost výtvarného vyžití, seberealizace, rozvoje vlastní fantazie a tvůrčího
procesu. Nemocní prostřednictví různých výtvarných technik objevují vlastní možnosti a posilují sebevědomí. Výtvarná činnost má i široký
terapeutický potenciál pro zkvalitnění procesu
vlastní léčby, zklidnění, posílení vlastních kompetencí, coopingových strategií pacientů i celkový přístup k nemoci.
O pacienty se zde starají čtyři zaměstnanci, většinou studenti VŠ s výtvarným a psychologickým
zaměřením, odborně proškoleni v komunikaci
a přístupu k onkologickým pacientům. V roce
2017 výtvarnou dílnu navštívilo a aktivně zde
pracovalo 1 980 pacientů, ať již hospitalizova-

Práce ve Výtvarné dílně
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ných, tak v ambulantní léčbě. Měli zájem hlavně o klasické výtvarné techniky, jako je práce
s keramickou hlínou, pletení košíků z peddigu,
malování na hedvábí. Malovat mohli i na plátěné tašky či porcelánové hrnky, velmi oblíbené byly i antistresové omalovánky. Pacientky
se v dílně věnovaly i dalším technikám, jako
je šití, pletení či háčkování, vyhledávaly často
i výrobu šperků.
Kromě běžného provozu a klasických technik
se v dílně v roce 2017 pořádaly workshopy
na konkrétní téma, kde se mohli pacienti a jejich blízcí naučit speciální techniky pod vedením školených odborných výtvarníků. Byly to
dva kurzy keramiky pod vedením J. Veselého,
který s dílnou spolupracuje již několik let, dále
workshop enkaustiky s M. Dubovou a mozaiky s J. Vinerem. Zcela novou techniku přinesly
dva workshopy drátkování pod vedením E.
Drastíkové a předvánoční workshop pergamena s O. Plachou.
Velmi úspěšné a vyhledávané bývají každoroční
tradiční Vánoční a Velikonoční výstavy pořádané ve Výtvarné dílně, v roce 2017 se uskutečnily
5. 4. a 6. 12. Prostory Výtvarné dílny také pravidelně navštěvovaly členky Klubu Diana, se kterými dlouhodobě VD spolupracuje.
Loni byl v RC realizován projekt z programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením MZ ČR pod názvem “Psychosociální
rehabilitace pro hospitalizované a ambulantní pacienty a občany postižené onkologickým
onemocněním ve výtvarné dílně MOÚ.
Tento projekt se spolupodílí na financování chodu a činnosti Výtvarné dílny. Odpovědnou řešitelkou projektu byla v roce 2017 psycholožka
Mgr. Radka alexandrová.

11. oddělení informatiky (oI)
Oddělení informatiky řídí procesy týkající se informačních technologií a informačních systémů.
Poskytuje podporu uživatelům, je důležitým
partnerem pro zdravotnický i nezdravotnický
personál. Podporuje modernizaci péče o pacienty a přispívá k celkovému kladnému hodnocení MOÚ pacienty a obchodními partnery.

výroční zpráva 2017

ÚSEK InForMačníCH TECHnoLoGIí (ÚsIT)
staral se o bezpečný a plnohodnotný chod informačních technologií a systémů při průběžně
probíhající modernizaci a obnově všech součástí - hardware i software.
Byla poskytována podpora uživatelům, kteří
pracují s informačními technologiemi a informačními systémy. Podpora se týkala celého
spektra činností:
– komplexní správa, údržba a oprava výpočetní techniky (počítačů, monitorů, tiskáren,…),
počítačových systémů, síťové infrastruktury
MOÚ a dalších informačních systémů,
– zajištění dostupnosti, bezpečnosti a archivace dat,
– aktualizace webových stránek, správa intranetu,
– grafické práce pro potřeby ústavu (vizitky,
plakáty, výroba osvědčení, laminování dokumentů apod.),
– práce uživatelů s informačními systémy
a aplikacemi,
– zavádění nových procesů a postupná elektronizace procesů stávajících.
Po celý rok 2017 bylo v provozu registrační místo akreditovaného poskytovatele certifikačních
služeb pro vydávání kvalifikovaných zaměstnaneckých certifikátů. Na registračním místě se
vydávaly a obnovovaly certifikáty pro elektronický podpis lékařům, farmaceutům, právníkům
a ostatním zaměstnancům dle potřeb ústavu.
Všem zaměstnancům byla poskytována plná
podpora pro zajištění funkčnosti systémů, které
s kvalifikovanými certifikáty pracují.
Ve 3. čtvrtletí byly nakoupeny nové čipové karty,
které splňují požadavky zákonných norem pro
bezpečnostní předmět k ukládání certifikátů
pro elektronický podpis.
V posledním čtvrtletí roku 2017 oddělení pomáhalo lékařům a farmaceutickým pracovníkům
s přípravou na povinné vydávání elektronické
preskripce (eRecept) od 1. 1. 2018 – obnova certifikátů, registrace a komunikace se stáním ústavem pro kontrolu léčiv (sÚKL).
V roce 2017 byly mj. pořízeny:
– dva výkonné servery pro virtualizaci sítě,
– dva servery a pásková knihovna pro systém
zálohování dat,
– nové řešení ochrany elektronické pošty,
– ssD úložiště pro zvýšení kapacity a výkonu
diskových polí,
– obnova hW a sW WiFi sítě (přístupové body,
napaječ, switche, kontrolér pro centrální
správu WiFi, sW pro správu zařízení Cisco,
sW pro lokalizaci a navigaci, sW server pro
řízení přístupu k WiFi síti ),
– další potřebný hW (switche, počítače, notebooky, monitory, tiskárny, čtečky čárových
kódů, náhradní díly...).
Celý rok byla poskytována podpora oddělením
zabývajícím se výběrovými řízeními na nákup
komponent a služeb přes elektronické tržiště
a aukce. Vypracovávali jsme technické specifikace, připomínkovali návrhy smluv a hodnotili

nabídky v obchodních soutěžích z hlediska provozu informačních technologií tak, aby byla zachována kompatibilita se stávajícím prostředím
a zároveň aby nemohlo dojít k narušení bezpečnosti informačních systémů a informací v MOÚ.
Celkové investice (mimo nákladů na běžný provoz a opravy) přesáhly 20 milionů Kč.
V roce 2017 jsme prováděli nejen standardní
podporu uživatelů při práci s informačním systémem Vema, kam spadá i Personální portál, ale
podporovali jsme i další vývoj tohoto systému.
Ve druhé polovině roku úsek zintenzivnil spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů MOÚ na harmonizaci prostředí datové sítě
s požadavky Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů tak, abychom byli připraveni na nabytí
účinnosti uvedeného Nařízení k datu 25. 5. 2018.
Jednalo se o audit informačních systémů
ve vztahu k ochraně osobních údajů, revize
vnitřní řízené dokumentace a úprava vzorů pro
smluvní dokumenty.
Dále se zdokonaloval intranet a webové prezentace ústavu na stránkách www.mou.cz.
ÚSEK nEMoCnIčníHo InForMačníHo SYSTéMu (ÚsnIS)
Zaměstnanci ÚsNIs zajišťují komplexní správu
nemocničního informačního systému, podporu
uživatelům, technickou podporu všech periferií,
se kterými nemocniční informační systém spolupracuje (čtečky a tiskárny čárových kódů, PDa,
paměťové terminály), provádějí vstupní školení
nových zaměstnanců, zpracovávají statistické
výstupy.
Vývoj nemocničního informačního systému
GreyFox v roce 2017 se uskutečnil v těchto oblastech:
Úpravy v celém systému:
– byl upraven Tisk vyúčtování náhrad cestovních dokladů, Tisk příkazu ke zdravotnímu
transportu,
– v kompletní dokumentaci pacienta bylo
umožněno řazení záznamů podle data, pracoviště a typu záznamu,
– změnou prošly i objednací knihy (prezentace data Bloku v kalendáři, je registrován
autor, datum a čas vzniku nebo editace komentáře),
– provedly se úpravy agendy sociálních pracovnic (sociální šetření, sociální poradenství) dle požadavků sociálních pracovnic,
– pro tým pracující na projektu střevobiom
byly upraveny definice dispenzárních skupin a zrealizovány další potřebné výstupy,
– kompletní změnou prošel záznam Nemocniční nákazy přístupný v ambulantním
a hospitalizačním modulu, agenda byla
přejmenována na „Infekce“, byla rozdělena
na dva typy – Infekce spojené se zdravotní
péčí (IZP), která byla doplněna o povinné hodnocení. Infekce podléhající hlášení je nový
způsob evidence z důvodu povinného hlášení hygieničkou MOÚ na Krajskou hygienickou
stanici. Byl přepracován Přehled infekcí,
– pro ambulanci pracovnělékařských služeb
byl doplněn číselník očkování o nový typ,
– graficky byl upraven seznam existujících laboratorních žádanek v různých pohledech
z důvodu přehlednosti,
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–

Pacient v riziku malnutrice podle nutričního screeningu v NIs (4 a více bodů) bude
v NIs označen příslušným piktogramem
do doby provedení nutričního screeningu
s výsledkem BEZ RIZIKa VZNIKU MaLNUTRICE. Toto opatření má za účel zlepšit
povědomí existence nutričního rizika
u ošetřujícího personálu, zejména lékařů a ostatního nesesterského personálu
(u sester je tato informace v ošetřovatelské dokumentaci).

ambulantní modul
– pro ambulanci preventivní onkologie byl
doplněn Přehled preventivních prohlídek
o výpis všech detekovaných laboratorních
vyšetření u provedených prohlídek,
– do přístupu ambulance paliativní péče bylo
zařazeno porovnání dvou skupin pacientů,
u kterých byly vyplněny dotazníky EORTC
QLQ-C30 verze 3 a haDs. V souvislosti se studií
PaLINT vznikl nový program Počty dotazníků a
uskutečnily se další úpravy výstupů,
– byl zařazen program Nevyúčtovaná dokumentace.
Klinické studie
– byla doplněna prezentace zařazení pacienta
do klinické studie (při výběru pacienta z kartotéky jsou vypsány všechny studie sestupně podle čísla studie),
– byly definovány dvě varianty pohledů pro
koordinátory studií a ostatní uživatele (doplněna informace o přežití),
– při zařazení pacienta do studie se nově stanovuje RECIsT dle definovaného číselníku,
– byl rozšířen export definice klinické studie
a upraven přenos klinických studií na webovou stránku MOÚ.
Chemoterapeutický modul
– je možné předepsat žádanku na chemoterapii pro studiového pacienta, pokud je najednou zařazen v aktivní studii a dále v některém ze dvou typů follow-up,
– na stacionáři bylo umožněno přijmout
a aplikovat terapii (chemo a nechemo) hospitalizovanému pacientovi,
– do definice chemorežimu byl přidán ke dni
chemoterapie infuzní set, bylo doplněno
i automatizované vykazování infuzních setů,
– byl definován nový vzorec dávkování karboplatiny.
Radiologický modul
– aktualizován Mamografický screening podle
změny číselníků od 1. 1. 2017 (verze 7.2),
– v záznamu byla prezentována informace
o typu RECIsT a klinické studii,
– v CT a PET/CT záznamu bylo umožněno zadat hodnocení PCI (the peritoneal cancer
index),
– bylo upraveno vypisování žádanek na vyšetření, která provádí Oddělení radiologie
a Oddělení nukleární medicíny dle provozních požadavků. Pokud má pacient zavedený port, pak je tato informace automaticky
načtena do žádanky. Do žádanky jsou také
načteny hodnoty přiřazených laboratorních
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metod (pro mimoústavního pacienta je
možné laboratorní hodnoty zadat).
Radioterapeutický modul
– modul byl neustále vylepšován dle provozních požadavků, byla upravena komunikace
s Is aRIa.
Patologický modul
– byla vytvořena definice nového biologického prediktoru PDL-1 imunohistochemicky,
– do exportu záznamů pro externí pracoviště
byly zařazeny i bioptické a prediktivní záznamy,
– byla doplněna kontrola konzistence vykazování, každému prediktoru může být přidělen
jeden signální výkon,
– číselník biologických prediktorů byl doplněn o dva typy materiálů, ze kterých si klinik
vybírá při tvorbě žádanky prediktivního vyšetření,
– pokud je materiálem krev, pak se automaticky vytvoří laboratorní žádanka s definovanou laboratorní metodou. V záznamu
prediktivního vyšetření je prezentován výsledek této laboratorní metody,
– byl evidován potisk kazetek.
Laboratorní modul
– bylo definováno automatizované vykazování okultního krvácení,
– byla provedena úprava definice a prezentace laboratorní knihy,
– záznam krevní skupiny byl rozšířen o příznak
„vzácná krevní skupina“, informace o vzácné
krevní skupině je k dispozici také v kartě pacienta,
– statistický program Vybraná vyšetření byl
rozšířen o antropometrické údaje a doplněn
exportem do textového souboru z důvodu
rychlosti exportu velkého objemu dat,
– do provozu byly napojeny dva hematologické analyzátory se speciální komunikací,
– byla vytvořena možnost reexportu automaticky exportovaných dat v souvislosti s poruchou analyzátoru.
Modul sterilizace
– byla provedena úprava logiky přístupu k setovacím záznamům kvůli paralelnímu zpracování setování položek jediné žádanky,
– vznikl nový program s názvem Počty EP
v procesu sterilizace,
– byla zohledněna změna obalové folie v balírně v Kalkulaci ceny.
Operační modul
– byl nastaven nový způsob vykazování operativy,
– do operačního protokolu byla povinně zavedena evidence identifikace operačního sálu.
Z tohoto důvodu byly rozšířeny všechny sestavy navazující na tuto evidenci (Přehled
operačních protokolů, Operace během dne,
statistika operatérů, statistika operací podle
sálu),
– bylo umožněno elektronicky zadávat
do operačního protokolu čas přijetí pacienta
na sál a předání na oddělení,
– pro kodéry byl upraven program Kontrola
konzistence dokladů pro ZP, který umožňuje

vytvoření dokladu pro zdravotní pojišťovny
operatéra a anesteziologa k příslušnému
operačnímu protokolu.

hospitalizační modul – ošetřovatelská dokumentace
– nově se evidovaly v hodnocení směny činnosti v rámci hygieny – převlečení postele,
mytí vlasů, celková koupel, které byly zařazeny do plánu péče,
– do záznamu hodnocení směny bylo přidáno
tlačítko Polohování pro vyvolání záznamu
Polohování,
– program Využití sledovaných antidekubitních pomůcek byl zařazen do hospitalizačního modulu.
Modul stomie
– nově byla zařazena fotodokumentace v počtu 6 fotografií, fotografie jsou součástí tisku
záznamu o stomii,
– doplněny náhledy na testy podle Barthelové,
– byla sestavena stomická propouštěcí zpráva.
hospitalizační modul – lékařská dokumentace
– v rámci zadávání položky ordinace v dekurzu byla podána informace o duplicitním
zadání (položka má stejnou účinnou dávku
a není dle potřeby),
– byla zavedena automatická kontrola existence elektronického podpisu na transfuzním záznamu při přihlášení lékaře k hospitalizačnímu modulu,
– došlo ke grafickým úpravám lékových interakcí, které byly doplněny o nové důvody
duplicit,
– byl zjednodušen proces zápisu zdůvodnění
ordinace v případě existence lékové interakce nebo duplicity,
– proběhla aktualizace DRG pro rok 2017 (implementace souboru relativních vah, kritických výkonů),
– vnikl nový program se speciálními funkcemi
pro kodéry a supervizory s názvem Kontrola
vykazování hospitalizací (DRG).

Psychologický modul
– do menu Dokumentace byla doplněna položka „Ležící pacienti“.
stravovací modul
– byl strukturován číselník diet a upraven číselník přídavků.
Modul Pokladna
– v souvislosti s otevřením nového Centra
prevence byl modul Pokladna obohacen
o prodej poukázek. Byla nadefinována automatizovaná e-mailová komunikace Ekonomického odboru s Centrem prevence ohledně plateb na účet,
– ke kontrole úhrad byl zařazen program Preventivní péče pro každého – úhrada.

výroční zpráva 2017

Transfuzní modul
– nově bylo umožněno parametricky nastavit
doby pro objednání transfuzí – dobu pro
požadavek sTaTIM a standardní požadavek,
dobu pro automatické uzavření transfuzního záznamu v případě nerealizovaného požadavku,
– byl upraven pracovní seznam transfuzní stanice,
– žádanka o transfuzní přípravky a další navazující sestavy byly rozšířeny o příznak „deleukotizovaný přípravek“ a další provozní
informace.

Modul Kancelář
• byla rozšířena identifikace pacienta v kartě
(umožněno zadat 4 telefonní kontakty s poznámkou a e-mailovou adresou ve strukturované podobě).

Modul Manažer
– byla upravena statistika Preskripce jednotlivých lékařů,
– statistika Vybrané chemoterapie byla doplněna o vyhledávání podle více (až tří)
možných linií,
– v Přehledu záznamů o imobilizaci pacienta se nově vypisuje seznam všech pomůcek použitých pro imobilizaci (dle novely
Zákona č. 372/2011 sb., o zdravotních
službách),
– byl naprogramován výstup spirituální potřeby pro vyhodnocení evidence těchto
potřeb.
Modul Pojišťovna
– bylo doplněno automatizované vykazování cévního vstupu PICC,
– vznikl nový kontrolní program Doklady 06
bez hospitalizace s žadatelem lůžkového
oboru s možností automatické opravy žadatele dle definovaného číselníku IČZ,
– v programu ambulantní doklady během
hospitalizace byl aktivován speciální výběr se speciální variantou hromadné úpravy,
– vznikl nový parametr řešící návaznost dokladů stejné odbornosti začínajících do 28
dnů od předchozí hospitalizace,
– postupně probíhaly kontroly vykazování
jednotlivých pracovišť,
– byly laděny aktualizace registru VZP, validace pacientů a výstupy z měsíční uzávěrky.
Nemocniční informační systém GreyFox je
v MOÚ v provozu 23 let. Velikost databáze do-
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12. odbor vědy, výuky a výzkumu
Vědecko-výzkumná práce je statutárně zakotvenou a strategicky významnou součástí práce
MOÚ. Patří k hlavním činnostem, pro které byla
naše organizace zřízena a MOÚ je tak unikátním
centrem v ČR koncentrujícím základní a aplikovaný výzkum v oblasti onkologie a návazných
biomedicínských oborů. K tomuto účelu disponuje vlastní výzkumnou základnou a četnými
projekty domácí a zahraniční spolupráce. Masarykův onkologický ústav je rovněž významným
centrem pre- a postgraduální výuky, kterou
provádí zejména ve spolupráci s Masarykovou
univerzitou. Toto své domácí postavení MOÚ zúročuje i na mezinárodní úrovni, kde je plnohodnotným členem sítě klinických a výzkumných
pracovišť. V roce 2017 prošel MOÚ náročným
mezinárodním auditem Organizace evropských
onkologických ústavů, v rámci kterého byla
hodnocena i kvalita výzkumné infrastruktury
a výstupy vědecké a vzdělávací činnosti MOÚ.
MOÚ v auditu uspěl a získal prestižní akreditaci OECI. Uvedených aktivit, o kterých podrobně
pojednávají další kapitoly, by nebylo možné
dosáhnout bez existence úzké spolupráce mezi
týmy multioborové spolupráce a výzkumnými
týmy ústavu.
I) vědecko-výzkumné, vzdělávací a rozvojové projekty a spolupráce
V roce 2017 byl MOÚ příjemcem nebo spolupříjemcem finančních prostředků určených
k řešení celkem 49 výzkumných a rozvojových
projektů. aZV ČR podpořila 14 projektů, Ga ČR
10 projektů, MŠMT 2 projekty a z institucionální podpory MZ ČR bylo podpořeno 8 nových
a 13 již realizovaných projektů. Mimo to byly
2 projekty financovány ze zahraničních zdrojů.
Podrobný seznam grantových projektů je uveden v kapitole 14. Projekty spolufinancované ze
strukturálních fondů Evropské unie jsou detailně popsány v kapitole č. 3. Základní informace
k nejvýznamnějším aktivitám ve vědecko-výzkumné oblasti uvádíme níže.
1. Banka klinických vzorků (BBMrI-Cz;
Biobanking and Biomolecular resources
research Infrastructure)
Jedná se o projekt Masarykova onkologického
ústavu financovaný účelovou podporou poskytnutou vládou ČR pro rozvoj velkých infrastruktur
pro výzkum, vývoj a inovace. Z poskytnuté dotace vytvořil MOÚ společně s dalšími pracovišti
v České republice síť biobank (BBMRI-CZ), která
je součástí nadnárodního konsorcia BBMRI-ERIC
(www.bbmri-eric.eu). Propojením BBMRI-ERIC
(European Research Infrastructure Consortium)
se MOÚ začlenil do sítě evropských vědeckých
infrastruktur EsFRI (European strategy Forum
on Research Infrastructures – http://ec.europa.
eu/research/esfri/) a dalších mezinárodních
projektů (aDOPT, EGI-ENGaGE). Od roku 2016
je projekt z významné části financován pomocí účelové podpory pro udržení provozu a další rozvoj výzkumné infrastruktury, poskytnuté
MŠMT. Kromě účelově získaných prostředků přispívá MOÚ na provoz své vlastní biobanky, která
je součástí BBMRI-CZ.
Účast MOÚ v projektu BBMRI-CZ je nezbytným
předpokladem pro zapojení ústavu do dalších
mezinárodních výzkumných projektů, které je
často podmíněno možností sběru a uchovávání biologického materiálu, a to za standardi-
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zovaných podmínek. Bez existence biobanky
bychom však nemohli realizovat ani vlastní
translační výzkum. O jejím významu a funkčnosti svědčí i počty ročně ukládaných a vybíraných vzorků. V roce 2017 bylo v bance klinických
vzorků MOÚ uloženo přes 50 tisíc alikvotů nádorových tkání a téměř 20 tisíc alikvotů sér. V roce
2017 byly zahájeny činnosti, které by měly vést
ke vzniku kapacity BBMRI-CZ vyhrazené pro
vzácné nádory.
2. rECaMo (regionální centrum aplikované
molekulární onkologie)
MOÚ disponuje vlastní výzkumnou základnou,
ve které se uskutečňuje základní a translační
onkologicky orientovaný výzkum i vzdělávání
odborníků. Jedná se o centrum RECaMO (www.
recamo.cz). RECaMO bylo vybudováno zejména z prostředků Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace EU (OP VaVpi), menší, nikoliv však nevýznamnou částí, se podílel i MOÚ.
Zprovozněním RECaMa získal ústav vědeckovýzkumné centrum evropského formátu vybavené nejmodernějšími technologiemi. Od roku
2015 projekt přešel do fáze udržitelnosti, kterou se daří financovat jak z dílčích výzkumných
grantových projektů, které centrum realizuje,
tak i z podpory Národního programu udržitelnosti (NPU): „RECaMO 2020“. Na řešené vědecké
projekty a osobní náklady přispívá MOÚ i z prostředků institucionální podpory. Projekt RECaMO plní veškeré indikátory udržitelnosti.
3. rELICEo (Regional Library of Clinical and Experimental Oncology)
hlavním cílem projektu je vytvoření optimálních
podmínek pro výzkumnou činnost v oboru onkologie prostřednictvím zajištění dostupnosti
informačních zdrojů (knihy, časopisy, databáze)
v oblasti onkologie pro pracovníky MOÚ a odborníky ve spolupracujících pracovištích a v regionu. Na realizaci projektu byla poskytnuta
dotace 27 mil. Kč, která kromě pokrytí nákladů
na informační zdroje sloužila i k rekonstrukci
prostor Odborné knihovny MOÚ (podrobnosti
viz níže část Odborná knihovna).
4. Institucionální podpora
MOÚ získal z rozpočtu ČR, prostřednictvím svého zřizovatele, finanční prostředky ve výši přesahující 13 mil. Kč pro další rozvoj výzkumné organizace. Polovina těchto prostředků byla přidělena přímo tvůrcům výsledků vědy a výzkumu,
druhá polovina byla použita k financování čtyř
programů podpory vědy a výzkumu v MOU:
1. Program publikační podpory (PPP),
2. Program pro podporu výzkumu (PPV),
3. Program technické podpory (PTP),
4. Program podpory mobility (PPM).
Program PPP slouží k motivaci zaměstnanců
k publikační aktivitě. Program PPV slouží k financování nových nebo udržení stávajících projektů, u kterých lze předpokládat, že dají vznik
některému druhu výsledku registrovatelného
v databázi RIV nebo novému grantovému projektu. Program PTP zajišťuje finance zejména
pro nákup služeb souvisejících s výzkumnými
projekty a publikováním a k pokrytí výdajů při
realizaci pracovních cest. V roce 2017 bylo zahájeno 8 nových výzkumných projektů hrazených z programu PPV a pokračovalo 13 projektů
z předchozích let.

Účastníci konference OECI v Brně
V roce 2017 byl v ústavu ukončen audit OECI,
jehož výstupem bylo přiznání statutu „OECI Clinical Cancer Centre. MOÚ se tak zařadil mezi 29
předních onkologických ústavů v Evropě, které jsou akreditovány organizací OECI. součástí
uvedeného auditu byla i oblast výzkumu a vzdělávání. Podrobnosti na www.oeci.eu. Tímto krokem MOÚ dokázal vysokou kvalitu a mezinárodní konkurenceschopnost.

Předání certifikátu OECI řediteli MOÚ
MOÚ je součástí Evropských referenčních sítí
(ERN-European Reference Networks) pro „komplexní“ onemocnění s nízkou prevalencí, které
buduje EU. MOÚ splnil podmínky pro poskytovatele zdravotních služeb, a to jak ze strany
zadavatele MZ ČR, tak zřizovatele ERN. Zapojení MOÚ v EURaCaNU je v souladu s jeho pozicí národního onkologického centra na mapě
poskytovatelů onkologické péče v ČR. Účast
v EURaCaNU s sebou přináší i možnosti nových výzkumných a vzdělávacích projektů,
do kterých se ústav aktivně zapojuje. V roce
2017 se uskutečnila iniciace projektu v MOÚ

(1. 3. 2017) a současně byl v této souvislosti
ústav poctěn návštěvou eurokomisaře pro
zdraví a bezpečnost potravin dr. Vytenise andriukaitise (24. 7. 2017).
Pro upevňování odborné kompetence jsou
mimořádně významné mezinárodní kooperace. Mimo zapojení ústavu do výše uvedených
nadnárodních společenství a v evropských infrastrukturních sítích jsou důležité i dílčí spolupráce, které se svými partnery ve Velké Británii,
Usa, singapuru, Německu, Itálii, Španělsku,
Maďarsku a na slovensku navázala jednotlivá
pracoviště MOÚ. Významná je rovněž spolupráce s IaEa (Mezinárodní agentura pro atomovou
energii). Pracovníci MOÚ se opakovaně účastní
jako experti IaEa mezinárodních vzdělávacích
akcí.
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5. Mezinárodní spolupráce
MOÚ je zakládajícím a jediným plnohodnotným
členem České republiky v OECI (Organisation
of European Cancer Institutes; www.oeci.eu),
neboť naplňuje náročná kritéria komplexity
pracoviště v diagnosticko-léčebné péči, v onkologickém výzkumu, v prevenci a informačních
službách veřejnosti. OECI v současnosti tvoří
78 členů z řad prestižních onkologických ústavů z 26 evropských zemí. Toto členství MOÚ
přináší značný benefit z hlediska navazování
spolupráce a rozšiřuje možnosti zapojení se
do mezinárodních výzkumných projektů. V roce
2017 se v Brně uskutečnilo valné shromáždění
členů OECI. souběžně s ním se konala prestižní
vědecká konference oECI oncology Days, kterou MOÚ spolupořádal. Obou akcí se zúčastnilo
téměř 200 vyzvaných hostů, převážně ze zahraničí. Ústav měl jedinečnou příležitost prezentovat na mezinárodní úrovni špičkový translační
i aplikovaný výzkum, který realizuje.

6. Domácí spolupráce
Řada výzkumných projektů probíhá za spolupráce s tuzemskými organizacemi. Dochází
při ní k cenné výměně poznatků a zkušeností.
Z brněnských institucí jsou nejvýznamnějšími partnery středoevropský technologický
institut – CEITEC, Institut biostatistiky a analýz
a další pracoviště Masarykovy univerzity, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv.
anny, Biofyzikální ústav aV ČR, v.v.i., Výzkumný
ústav veterinárního lékařství, v.v.i., a Veterinární
a farmaceutická univerzita. Z mimobrněnských
pracovišť se jedná zejména o spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny (Biomedreg) a LF UP v Olomouci a fakultními nemocnicemi Univerzity Karlovy v Praze, hradci
Králové a Plzni a dále s Ústavem jaderného výzkumu, a.s. v Řeži. O mezinárodních aktivitách
viz kapitola níže.
II) nové technologie, metody a inovace
1. Zavedení metody cytoredukční chirurgie
(CRs) a intraperitoneální hypertermické chemoterapie (hIPEC) k léčbě primárních i sekundárních malignit peritonea.
2. Zavedení perkutánní kryodestrukční ablace
primárních a sekundárních nádorů v parenchymatózních orgánech.
3. Optimalizace a zavedení nového protokolu
pro aplikování stereotaktické intrakraniální
radiochirurgie na lůžko po resekci mozkových
metastáz.
4. Zavedení inovativní technologie 3D tisku
pro použití v radiační onkologii.
5. Využití metody MDT (Metal Deletion Technique) pro odstraňování metalických artefaktů z CT při plánování radioterapie u pacientů
s implantovanými kardiostimulátory.
6. Využití techniky monitorace a uložení konce
katetru dlouhodobých cévních vstupů pomocí
intrakardiálního EKG.
7. Zavedení molekulární diagnostiky GaPPs
(Gastric adenocarcinoma and Proximal Polyposis of the stomach) syndromu vyšetřením
mutací v promotoru 1beta (1B) genu aPC metodou sangerova sekvenování.
8. Zavedení genetického vyšetření recesivní
formy familiární adenomatózní polypózy: kompletní analýza genu MUTYh a exonu 2 genu
NThL1 metodou PCR amplifikace a sangerova
sekvenování.
9. Zavedení prediktivní diagnostiky přestavby
ROs-1 genu u plicních karcinomů metodami
IhC a FIsh a prediktivní diagnostiky nádorové
exprese proteinu PDL-1 metodou FIsh.
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10. Bioinformatické zpracování fastq dat získaných z NGs analýz pomocí Finalist DX softwaru.
III) publikační a přednášková aktivita zaměstnanců MoÚ
V roce 2017 bylo publikováno celkem 152 in
extenso prací v českých a zahraničních recenzovaných časopisech, z toho 100 prací v časopisech s IF (Impact Factor). Jejich souhrnný IF dosáhl výše 637,02. Další články byly publikovány
ve sbornících nebo jiných odborných periodicích. Zaměstnanci MOÚ se autorsky významnou
měrou podíleli i na tvorbě odborných monografií, bohatá byla i jejich přednášková činnost.
Podrobný seznam všech publikací je uveden
v kapitole 13.
Iv) organizace konferencí, seminářů a workshopů
Odbor vědy, výzkumu a výuky MOÚ (OVVV)
každý týden pořádá celoústavní odborné semináře a jednotlivá pracoviště v ústavu pravidelně organizují své vlastní interní vzdělávací
akce. Kromě nich OVVV a další pracoviště MOÚ
realizovala více než 20 konferencí, kurzů a pracovních seminářů (workshopů). Nejvýznamnější
akcí byly v pořadí již čtyřicáté první Brněnské
onkologické dny (BOD), které probíhají společně s Konferencí pro nelékařské zdravotnické
pracovníky (KNZP). Odborný i doprovodný program probíhal paralelně v šesti sálech. Mimo
tradiční přednáškové bloky byly organizovány
edukační semináře, workshopy a samostatný
celodenní vzdělávací program byl věnován
i praktickým lékařům. V rámci BOD a KNZP bylo
prezentováno celkem 406 příspěvků a obou akcí
se v průběhu tří dnů zúčastnilo 2025 účastníků,
což je dosud nejvyšší evidovaný počet v historii obou konferencí. Uvedená čísla právem činí
z těchto konferencí největší celostátní odbornou akci zahrnující všechny profese zabývající
se onkologickou problematikou.

Zahájení konference pro nelékařské zdravotnické
pracovníky
přehled nejvýznamnějších akcí, na jejichž organizaci se MoÚ přímo podílel:
II. Brněnský den klinické farmacie, MOÚ, 16. 2.
2017,
X. ročník odborné konference pro radiologické
asistenty Mamodiagnostika z pohledu radiologického asistenta. hotel Myslivna Brno, 30. 3. –
31. 3. 2017,
XLI. ročník Brněnských onkologických dnů
a XXXI. Ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brněnské výstaviště. 26. 4.
- 28. 4. 2017. Vydán sborník abstrakt,
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Odborná konference „Glio Meeting 2017“. Brněnské výstaviště. 26. 4. 2017. Vydán sborník
abstrakt,
„Laboratorní diagnostika v onkologii 2017“. Brněnské výstaviště. 27. 4. – 28. 4. 2017. Vydán
sborník abstrakt,
2. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení. LF MU Brno. 8. 6.
2017,
Léčba karcinomu močového měchýře. Odborný
seminář pro regionální urology. MOÚ Brno. 6.
12. 2017.
v) výuka
MOÚ prostřednictvím společných pracovišť
s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, a to
Kliniky komplexní onkologické péče, Kliniky radiační onkologie a Kliniky operační onkologie,
při součinnosti s ostatními pracovišti MOÚ, zajišťuje pre- a postgraduální vzdělávání, včetně
specializačního, lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků. Ve spolupráci s LF MU se
jedná zejména o výuku onkologie, interní propedeutiky a paliativní medicíny. specializační
vzdělávání u lékařů a farmaceutů se uskutečňuje v oborech klinická onkologie, radiační onkologie, lékařská genetika, onkochirurgie, onkogynekologie, paliativní medicína a radiofarmaka.
U nelékařských zdravotnických pracovníků je
v MOÚ realizováno specializační vzdělávání
v oborech: specifické lékárenské činnosti, příprava radiofarmak a klinická psychologie, ošetřovatelská péče v interních oborech a organizace a řízení ve zdravotnictví.
MOÚ má dále akreditováno i několik specializačních kurzů pro vzdělávání nelékařských
zdravotníků, např. kurz radiační ochrany, kurzy
péče o pacienty se zavedeným portem a s chemoterapií. Kromě toho se zaměstnanci RECaMO
a KKOP podílejí na zajištění praktické a teoretické výuky pro studenty PřF MU. V rámci postgraduálního vzdělávání přijal MOÚ v roce 2017
i 23 zahraničních stážistů (ze slovenska, Maďarska, Francie, Velké Británie, Mexika). Na druhé
straně desítky zaměstnanců MOÚ se účastnily
konferencí, specifických vzdělávacích pobytů
anebo praktických kurzů v zahraničí.
Doktorské studium úspěšně ukončili: MUDr. Kazda Tomáš, Ph.D. (KRO), MUDr. Pospíšil Petr,
Ph.D. (KRO) a Mgr. Eva Matoulková, Ph.D. (RECaMO). Kromě toho byla úspěšně obhájena řada
bakalářských a diplomových prací.
V roce 2017 byla úspěšně ukončena habilitační řízení doc. RNDr. Lenky Zdražilové Dubské, Ph.D. (OLM), doc. Mgr. Romana hrstky,
Ph.D. (RECaMO) a doc. MUDr. Igora Kisse,
Ph.D. (KKOP) a pokračovalo profesorské řízení doc. RNDr. Ondřeje slabého, Ph.D. (KKOP).
Nově bylo zahájeno profesorské řízení
doc. MUDr. Marka svobody, Ph.D. (KKOP)
a další habilitační řízení doc. MUDr. Reginy
Demlové, Ph.D. (OKh).
vI) Týmy multioborové spolupráce
MOÚ disponuje pracovními týmy, jejichž činnost přispívá k zajištění kontinuálního rozvoje
týmové spolupráce v prevenci, diagnostice, léčbě a výzkumu nosných onkologických diagnóz
v MOÚ.

vII) Mimořádná ocenění
Z mimořádných ocenění, která byla v roce 2017
udělena našim zaměstnancům za výsledky jejich
práce v oblasti vědy a výzkumu, je nutno zmínit:

Výbor sROBF ČLs JEP (společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLs JEP) udělil Chodounského cenu za nejlepší publikaci v oboru
radiační onkologie za rok 2016 MUDr. Tomáši
Kazdovi, Ph.D. (1. místo), a to za práci: „advanced MRI increases the diagnostic accuracy of
recurrent glioblastoma: „single institution thresholds and validation of MR spectroscopy and
diffusion weighted MR imaging,“ publikovanou
v časopisu NeuroImage Clinical. Kromě dr. Kazdy se na publikaci z MOÚ spoluatorsky podíleli:
MUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., MUDr. Radek Lakomý,
Ph.D. a prof. MUDr. Pavel Šlampa, Csc.
Výbor ČUs ČLs JEP (Česká urologická společnost
ČLs JEP) udělil Cenu za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2016 v kategorii „Původní vědecká
práce publikovaná v časopise Česká urologie“
MUDr. Michalovi staníkovi, Ph.D. (1. místo), a to
za práci: „Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních uroteliálních nádorů měchýře: korelace
léčebné odpovědi a přežití pacientů.“ Kromě
dr. staníka se na publikaci z MOÚ spoluatorsky podíleli: MUDr. alexandr Poprach, Ph.D.,
MUDr. Daniel Macík, MUDr. Ivo Čapák, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. a doc. MUDr. Jan Doležel,
Ph.D. Ve stejné kategorii získala 3. místo práce:
„Prognostický význam parametrů vycházejících
z poměru neutrofilů k lymfocytům u invazivních
nádorů močového měchýře,“ na které se z MOÚ
spoluatorsky dále podíleli: MUDr. Michal staník,
Ph.D., MUDr. Ivo Čapák, MUDr. Daniel Macík
a doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
V prestižní národní soutěži „Discovery award“,
ve které jsou každoročně nezávislou expertní
komisí udělovány výzkumníkům do 40 let ceny
za inovativní počiny v oblasti medicíny a farmacie, uspěli v roce 2017 dva pracovníci z MOÚ.
Doc. RNDr. Ondřej slabý, Ph.D. získal hlavní cenu
v kategorii „Inovativní přístupy, včetně prototypů“ za projekt „Kombinovaný panel mikroRNa
pro neinvazivní diagnostiku a prognostikaci
kolorektálního karcinomu“ a Mgr. Martin Bartošík, Ph.D. získal zvláštní cenu České průmyslové zdravotní pojišťovny za projekt „Elektrodový
biočip pro detekci lidských papilomavirů“.
V rámci 41. ročníku Brněnských onkologických
dnů (BOD) a 31. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP) bylo oceněno několik domácích tvůrců. MUDr. Markéta Palácová získala Cenu za nejlepší přednášku mezi
účastníky BOD a Mgr. Libuše Rašínová Cenu
za nejlepší přednášku mezi účastníky KNZP.
Cenu v soutěži o nejlepší posterové sdělení obdržela MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.
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Výbor ČOs ČLs JEP (Česká onkologická společnost ČLs JEP) udělil Cenu za nejlepší publikaci
v oboru klinická onkologie za rok 2016 práci:
„Outcomes for Patients with metastatic Renal
Cell Carcinoma achieving a Complete Response on Target Therapy: a Registry-based analysis,“ publikované v časopisu European Urology, na které se z MOÚ spoluautorsky podíleli:
MUDr. alexandr Poprach, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej slabý, Ph.D., doc. MUDr. Marek svoboda,
Ph.D. a prof. MUDr. Rostislav Vyzula, Csc.

Předání ocenění doc. RNDr. O. Slabému, Ph.D.
Opakovaných ocenění se v roce 2017 dostalo
Ing. anně Odložilíkové, Ph.D. z Kliniky radiační
onkologie LF MU a MOÚ a její studentce anastasii Kurzyukové, kterou odborně vede, na ruských studentských vědeckých konferencích
v Pervouralsku, Kazani a Tomsku. Jednotlivé
prezentované práce získaly na uvedených soutěžích 1. místo.
vIII) odborná knihovna
součástí nově vzniklého Oddělení vzdělávání
v rámci Odboru vědy, výzkumu a výuky je Odborná knihovna, která sídlí ve čtvrtém patře
Švejdova pavilonu. Knihovna je aktivním členem sítě lékařských knihoven. Rozsáhlý knihovní fond obsahuje jak tištěné, tak i elektronické
knihy, časopisy a databáze. Knihovní fond je
specializován na onkologii a slouží především
k dalšímu vzdělávání zaměstnanců ústavu.
Knihovna poskytuje informační služby také externistům, studentům a spolupracujícím institucím, především odborníkům z Komplexních
onkologických center ČR.
Pracovnice knihovny zpracovávají pro uživatele rešerše na konkrétní témata z vlastních
specializovaných i dalších dostupných databází, dodávají jim plné texty vybraných citací
a poskytují komplexní knihovnické bibliografické a informační služby a odborné konzultace. Zajišťují prezenční i absenční výpůjční
službu z vlastního knihovního fondu, meziknihovní výpůjční službu, cirkulační službu, reprografické služby atd. Knihovnice
pro katalogizaci a vedení knihovního fondu
a evidenci čtenářů využívají knihovnický
systém Verbis. Pro uživatele je dostupný knihovní webový katalog Portaro, který slouží
k prohlížení a vyhledávání knihovního fondu odborné knihovny MOÚ. Zaměstnanci
mohou využívat katalog na svých počítačích
přes ikonu Portaro. Prostřednictvím katalogu mají čtenáři možnost vyhledat si veškeré
informace o publikacích v knihovně a mohou se podívat na svůj účet, kde najdou
informace o svých aktuálních i vrácených
výpůjčkách. Přístup k plným textům elektronických informačních zdrojů (EIZ) a k databázím mají zaměstnanci z IP adres ústavu,
všem registrovaným čtenářům je možno zajistit vzdálený přístup. Pro vyhledávání EIZ
je k dispozici nástroj summon.
Mezi další činnosti knihovny patří též evidence
publikační činnosti zaměstnanců, její zpracová-
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ní pro potřeby ústavu a zasílání souborů publikací do Rejstříku informací o výsledcích (RIV)
Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Knihovní projekt RELICEO (Regional Library of
Clinical and Experimental Oncology), dotovaný
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (MŠMT)
v rámci OP VaVpI, byl významným krokem pro posílení knihovního fondu a vybavení knihovny. Realizační fáze projektu probíhala v letech 2013–2015.
Přístup ke všem EIZ byl zajištěn do konce roku
2017. Následující dva roky, v době udržitelnosti,
pokračuje přístup k vybraným EIZ.

Stručný přehled informačních zdrojů a jejich využívání v roce 2017
Knihovní fond tištěný

celkem knihovních jednotek k 31. 12.
počet odebíraných titulů českých časopisů v knihovně
počet odebíraných titulů zahraničních časopisů
v knihovně
počet odebíraných titulů časopisů na ostatních
odděleních
počet pořízených knih

Elektronické
informační zdroje

časopisy
knihy

7 752
25
15
34
70
2 547
484

Obsažené
v databázích
a kolekcích

Journals@Ovid, springerLink, ClinicalKey, Nature
Publishing Group, Evidence Based Medicine Reviews,
Ebrary, EBsCO eBooks, OMMBID

Uživatelé knihovny

počet registrovaných čtenářů celkem

853

z toho počet nově zaregistrovaných nebo obnovených
čtenářů v roce 2017

154

Využití informačních
zdrojů

počet výpůjček a prolongací knih a časopisů
počet stažených plných textů a jejich zobrazení

Publikační činnost
zaměstnanců
Počet výtisků
a zhotovených kopií
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Odborná knihovna se na roky 2017–2022 zapojila do projektu CzechElib – Národní centrum
pro elektronické informační zdroje. Projekt je realizován Národní technickou knihovnou v Praze
s přímou vazbou na poskytovatele dotace MŠMT.
hlavním cílem projektu je pořízení EIZ od jednoho
centra za výhodnějších smluvních podmínek.
Odborná knihovna zajišťovala udělování hesel
pacientům pro přístup k internetu prostřednictvím WiFi. Od prosince 2017 byl zaveden nový
způsob připojení k WiFi. Zájemci o WiFi se registrují přes svá mobilní zařízení sami.

8

1 621
19 043

počet publikací in extenso

404

zasláno do RIV (za rok 2016)

175
37 077

13. publikace pracovníků MoÚ
články v impaktovaném zahraničním časopise

IF (2016)
2,348

2 Allenson K, Castillo J, San Lucas FA, Scelo G, Kim DU, Bernard V, Davis G,
Kumar T, Katz M, Overman MJ, Foretova L, Fabianova E, Holcatova I, Janout
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na věku pacientek.
Hlavní řešitel: Mgr. Pavla Bouchalová, Ph.D.
číslo projektu: ppv 6/2012
název:Studie významu mikroRNA u karcinomu pankreatu.
Hlavní řešitel: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
číslo projektu: ppv 7/2012
název:Regulace exprese proteinu AGR-2 v zánětlivém mikroprostředí.
Hlavní řešitel: MUDr. Ján Podhorec
číslo projektu: ppv 1/2013
název: Identifikace diagnostických mikroRNA v moči pacientů.
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
číslo projektu: ppv2 /2013
název: Identifikace diagnostických a prediktivních mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu.
Hlavní řešitel: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
číslo projektu: ppv 3/2013
název: Paliativní zprůchodnění maligních stenóz extrahepatálních žlučových cest.
Hlavní řešitel: MUDr. Ivo Novotný, Ph.D.
číslo projektu: ppv 4/2013
název: Vyhledávání a validace prometastatických proteinů u karcinomů prsu na bázi cílených proteomických přístupů.
Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
číslo projektu: ppv 1/2014
název: Identifikace diagnostických a prediktivních mikroRNA v moči/tkáni pacientů s karcinomem
prostaty za využití metodiky NGS.
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
číslo projektu: ppv2 /2014
název: Sekvenční léčba metastatického kolorektálního karcinomu EGFR inhibitory – molekulárně
biologické charakteristiky umožňující racionální indikaci léčby.
Hlavní řešitel: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
číslo projektu: ppv 3/2014
název: Identifikace diagnostických a prediktivních mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu.
Hlavní řešitel: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
číslo projektu: ppv 4/2014
název: Vytvoření a charakterizace souboru pacientů s karcinomem žaludku a pilotní analýzy potenciálních biomarkerů na bázi mikroRNA.
Hlavní řešitel: MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.
číslo projektu: ppv 5/2014
název: Využití metod sekvenování nové generace (NGS) ke sledování nádorové heterogenity u pacientů s kolorektálním karcinomem.
Hlavní řešitel: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.
Číslo projektu: ppv 6/2014
název: Výzkum etiologie hereditárních nádorových onemocnění pomocí sekvenování nové generace (NGS) s využitím panelů rizikových genů.
Hlavní řešitel: RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.
číslo projektu: ppv 1/2015
název projektu: Vývoj elektrochemického testu na elektrodových biočipech pro detekci lidských
papilomavirů.
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Bartošík, PhD.
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číslo projektu: ppv 2/2015
název projektu: Identifikace a funkční charakterizace piRNA deregulováných v tkání renálního karcinomu.
Hlavní řešitel: Mgr. Jaroslav Juráček
číslo projektu: ppv 3/2015
název projektu: Identifikace diagnostických a prognostických mikroRNA v krevní plazmě pacientů
s karcinomem pankreatu.
Hlavní řešitel: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
číslo projektu: ppv 4/2015
název projektu: Analýza hladiny AGR2 v krevním séru pacientů s diagnostikovaným karcinomem
pankreatu.
Hlavní řešitel: MUDr. Petr Karásek
číslo projektu: ppv 5/2015
název projektu: Detekce alterujících glykanových struktur v sérech a tkáních pacientek s nádorem
vaječníků rezistentních k léčbě platinovými deriváty.
Hlavní řešitel: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.
číslo projektu: ppv 6/2015
název projektu: Identifikace diagnostických a prognostických mikroRNA v nádorové tkáni a krevním séru pacientů s karcinomem žaludku.
Hlavní řešitel: MUDr. Radka Obermannová
číslo projektu: ppv 1/2016
název projektu: Validace piRNA deregulovaných v tkáni a krevním seru pacientů s renálním karcinomem.
Hlavní řešitel: Mgr. Petra Vychytilová
číslo projektu:ppv 2/2016
název projektu: Izotermální amplifikace a detekce vysoce rizikových kmenů HPV na elektrodových
čipech
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.
číslo projektu: ppv 3/2016
název projektu: Halančíci jako nový model pro studium karcinomu ledvin. Hlavní řešitel: doc.
RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
číslo projektu: ppv 4/2016
název projektu: Kvantifikace mikroRNA v tělních tekutinách pacientů s nádory urogenitálního traktu pomocí digitální PCR.
Hlavní řešitel: Mgr. Jaroslav Juráček
číslo projektu: ppv 5/2016
název projektu: Analýza hypermetylace DNA jako nástroj pro včasnou diagnostiku a monitorování
přítomnosti karcinomu ovária.
Hlavní řešitel: Mgr. Jitka Holčáková
číslo projektu:ppv 6/2016
název projektu: Prognostické faktory karcinomu plic u operabilních stádií nemalobuněčného karcinomu plic se zaměřením na imunologické parametry v periferní krvi a v resekátu nádorové tkáně
Hlavní řešitel: RNDr. Lenka Dubská Zdražilová, Ph.D.
číslo projektu: ppv 7/2016
název projektu: Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby
u lokálně pokročilého karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
číslo projektu: ppv 8/2016
název projektu: Pojištění pacientů v akademických klinických studiích
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Regína Demlová, Ph.D.
přidělené číslo projektu: ppv 1/2017
název projektu: Elektrodové čipy pro rychlý screening inhibitorů DNA-protein interakcí
Hlavní řešitel: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.
přidělené číslo projektu: ppv 2/2017
název projektu: Analýza interakce lymfocytů s nádorovými buňkami in vitro s využitím průtokové
cytometrie.
Hlavní řešitel: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.
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přidělené číslo projektu: ppv 3/2017
název projektu: Využití inovativní technologie 3D tisku v radiační onkologii
Hlavní řešitel: Mgr. David Dvořák
přidělené číslo projektu: ppv 4/2017
název projektu: Analýza hypermetylace DNA jako nástroj pro včasnou diagnostiku a monitorování přítomnosti karcinomu ovaria - II.
Hlavní řešitel: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.
přidělené číslo projektu: ppv 5/2017
název projektu: Nové biomarkery u kastračně rezistentního karcinomu prostaty
Hlavní řešitel: MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D

výroční zpráva 2017

přidělené číslo projektu: ppv 6/2017
název projektu: Vliv radioterapie na senzitizaci rakovinných buněčných linií karcinomu děložního
hrdla k nově syntetizovaným organokovovým sloučeninám
Hlavní řešitel: Hana Skoupilová
přidělené číslo projektu: ppv 7/2017
název projektu: Srovnání perfúzních parametrů karcinomu prsu v UZ a MR obraze – prospektivní
pilotní studie
Hlavní řešitel: MUDr. Eva Němcová
Zahraniční granty
poskytovatel: International Agency for Research on Cancer
název projektu: International BRCA1/2 Carriers Cohort Study ( IBCCS)
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
poskytovatel: Program: Horizon2020
název projektu: ADOPT BBMRI-ERIC
Řešitel za MoU: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
akronym: InTEnT
Číslo projektu: CE1047
název projektu: UsIng Guidelines and benchmarking to Trigger social entrepreneurship solutions
towards better patient-centred cancer care in cENTral Europe
program: Interreg Central Europe
Hlavní partner: Instituto Oncologico Veneto
Řešitel za MoU: doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
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Sequential FDG-PET and Plasma/Tissue miRNA as a Biomarkers of Preoperative Treatment Strategy
in Locally Advanced Oesophago-Gastric Cancer
zadavatel: Masarykův onkologický ústav
Hlavní zkoušející: MUDr. radka obermannová, ph.D.
Prospektivní studie zkoumající účinnost lanreotidu na snížení průjmu vyvolaného chemoterapií
u pacientů s kolorektálním karcinomem (STOPRHEA)
Zadavatel: Masarykův onkologický ústav
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, ph.D.
Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie hodnotící léčbu nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem nebo nivolumabem v kombinaci s oxaliplatinou a fluoropyrimidinem oproti léčbě oxaliplatinou a fluoropyrimidinem u pacientů s neléčeným pokročilým nebo metastazujícím karcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce.
zadavatel: Bristol Myers Squibb
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, ph.D.
Prospektivní, mezinárodní, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti perorálně užívaného pazopanibu a jeho vlivu na kvalitu života pacientů s pokročilým a/
nebo metastatickým karcinomem ledviny, kteří byli léčeni inhibitorem kontrolního bodu.
zadavatel: novartis
Hlavní zkoušející: MUDr. alexandr poprach, ph.D.
Multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze II přípravku NIR178 v kombinaci s PDR001 u pacientů s vybranými pokročilými solidními nádory.
zadavatel: novartis
Hlavní zkoušející: MUDr. peter Grell, ph.D.
Randomizovaná studie fáze III hodnotící adjuvantní imunoterapii nivolumabem v kombinaci s ipilimumabem oproti monoterapii nivolumabem u pacientů po kompletní resekci melanomu stádia
IIIb/c/d nebo stádia IV
zadavatel: Bristol Myers Squibb
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý, ph.D.
Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie porovnávající kabazitaxel s inhibitory signalizace androgenních receptorů (AR), abirateronem nebo enzalutamidem, u pacientů s metastatickým
kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), kteří byli léčeni docetaxelem a s předchozím
rychlým selháním léčby antiandrogeny
zadavatel: Sanofi aventis
Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, ph.D.
Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2 ke zjištění bezpečnosti a účinnosti
lenvatinibu ve dvou různých počátečních dávkách (18mg oproti 14mg jednou denně) v kombinaci
s everolimem (5mg jednou denně) jakožto následné terapie po jedné předchozí léčbě zamířené
na VEGF u pacientů s karcinomem renálních buněk
zadavatel: Eisai
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, ph.D.
Multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze iii posuzující přípravek atezolizumab (protilátku proti pd l1) v kombinaci s enzalutamidem v porovnání se samotným enzalutamidem u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty po selhání inhibitoru syntézy androgenů a po selhání taxanového režimu nebo v případě, že je k němu pacient nezpůsobilý nebo ho odmítne
zadavatel: F.Hoffmann – La roche
Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, ph.D.
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III srovnávající kombinaci PDR001, dabrafenib a trametinib s kombinací placebo, dabrafenib a trametinib u dříve neléčených
pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací V600 v genu BRAF.
zadavatel: novartis
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý, ph.D.
Otevřená studie fáze III hodnotící bezpečnost a účinnost ribociclibu v kombinaci s letrozolem při léčbě premenopauzálních nebo postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivními receptory a HER 2
negativním, pokročilým karcinomem prsu bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění.
zadavatel: novartis
Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta palácová
Multicentrické, randomizované, placebem kontrolované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze
iii posuzující atezolizumab (protilátku proti pd-l1) jako adjuvantní léčbu u pacientů s renálním karcinomem s vysokým rizikem rozvoje metastáz po nefrektomii
Zadavatel: F.Hoffmann – La roche
Hlavní zkoušející: MUDr. alexandr poprach, ph.D.
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Randomizovaná studie fáze III hodnotící nivolumab v kombinaci s ipilimumabem nebo nivolumab
v kombinaci s fluorouracilem a cisplatinou oproti fluorouracilu s cisplatinou u pacientů s neresekovatelným, pokročilým, rekurentním nebo metastazujícím dříve neléčeným spinocelulárním karcinomem jícnu.
zadavatel: Bristol Myers Squibb
Hlavní zkoušející: MUDr. Štěpán Tuček, ph.D.
Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení fáze 3 srovnávající účinnost a bezpečnost lenvatinibu v kombinaci s everolimem nebo pembrolizumabem oproti samotnému sunitinibu
v léčbě první linie u pacientů s pokročilým karcinomem renálních buněk (CLEAR).
zadavatel: Eisai
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, ph.D.

výroční zpráva 2017

Klinická studie fáze III hodnotící BBI-608 v kombinaci s 5-fluorouracilem, leukovorinem a irinotecanem (FOLFIRI) u dospělých pacientů s dříve léčeným metastatickým kolorektálním karcinomem.
zadavatel: Boston Biomedical
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, ph.D.
Impact of the Adherence to Antiemetic Guidelines in Cancer Patients Undergoing Repeated Cycles
of Either MEC or HEC Regimens in Eastern Europe - NAUSEA/EMESIS REGISTRY IN ONCOLOGY (NERO)
zadavatel: angelini pharma
Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína petráková, ph.D.
Nezaslepená studie fáze II s jedním ramenem zkoumající přípravek pembrolizumab (MK-3475)
v monoterapii u lokálně pokročilého/metastazujícího karcinomu ledvinových buněk (mRCC) (KEYNOTE-427)
zadavatel: Merck Sharp & Dohme
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý, ph.D.
Multicentrická, randomizovaná studie fáze 3, srovnávající rucaparib s chemoterapií u pacientek s relabujícím zhoubným epiteliálním novotvarem ovaria, vejcovodu nebo primárně peritonea, s vysokým gradingem a pozitivní mutací BRCA
zadavatel: Clovis oncology
Hlavní zkoušející: MUDr. Maria zvariková
Multicentrická randomizovaná nezaslepená studie fáze 3 se 3-mi rameny, hodnotící encorafenib
a cetuximab s nebo bez binimetinibu ve srovnání s irinotekanem/cetuximabem nebo FOLFIRI/cetuximabem u pacientu s metastatickým kolorektálním karcinomem s mutací BRAF V600.
zadavatel: array Biopharma
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, ph.D.
Multicentrické klinické hodnocení fáze Ib/III s talimogenem laherparepvekem podávaným v kombinaci s pembrolizumabem při léčbě neresekovatelného melanomu stadia IIIB až IVM1c (MASTERKEY-265)
zadavatel: amgen
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý, ph.D.
Klinické hodnocení fáze 1a/1b zkoumající podávání LY3022855 - inhibitoru CSF-1R v kombinaci
s durvalumabem (MEDI4736) u pacientů s pokročilými solidními nádory
zadavatel: Eli Lilly
Hlavní zkoušející: MUDr. radka obermannová, ph.D.
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie fáze III hodnotící
pegylovanou rekombinantní lidskou hyaluronidázu (PEGPH20) kombinovanou s nab-paclitaxelem
a gemcitabinem v porovnání s placebem kombinovaným s nab-paclitaxelem a gemcitabinem u pacientů se čtvrtým stadiem dříve neléčeného duktálního adenokarcinomu pankreatu a s vysokou
hladinou hyaluronanu
zadavatel: Halozyme
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Igor Kiss, ph.D.
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 přípravku ODM-201 oproti
placebu jako doplňku ke standardní androgen deprivační terapii a docetaxelu u pacientů s metastazující hormon-senzitivní rakovinou prostaty
zadavatel: Bayer
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý, ph.D.
Randomizovaná studie fáze II. porovnávající monoterapii perorálním vinorelbinem jako chemoterapii první linie podávanou ve dvou různých schématech pacientům s pokročilým karcinomem prsu.
zadavatel: pierre Fabre
Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta palácová
Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III zkoumající přípravek pembrolizumab
(MK-3475) v kombinaci s chemoterapií oproti placebu v kombinaci s chemoterapií u dříve neléčené-

77

MaSarYKŮv onKoLoGICKý ÚSTav

ho, lokálně rekurentního, neoperabilního nebo metastazujícího triple negativního karcinomu prsu
- (KEYNOTE-355)
zadavatel: Merck Sharp & Dohme
Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína petráková, ph.D.
Dvojitě zaslepená, randomizovaná studie fáze 2 se dvěma rameny hodnotící nivolumab s ipilimumabem oproti nivolumabu s placebem u pacientů se skvamózním karcinomem hlavy a krku
(SCCHN) v metastatickém stádiu nebo s opakovaným výskytem onemocnění
zadavatel: Bristol Myers Squibb
Hlavní zkoušející: MUDr. peter Grell, ph.D.
Randomizované otevřené klinické hodnocení fáze 2 s abemaciclibem a tamoxifenem nebo abemaciclibem samotným u žen s předléčeným HR pozitivním a HER2 negativním metastatickým karcinomem prsu
zadavatel: Eli Lilly
Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína petráková, ph.D.
Multicentrické, randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 s atezolizumabem (protilátka proti ligandu PD-L1) v monoterapii a v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny
u pacientů s dosud neléčeným místně pokročilým nebo metastázujícím uroteliálním karcinomem
zadavatel: F. Hoffmann – La roche
Hlavní zkoušející: MUDr. alexandr poprach, ph.D.
Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze 3, hodnotící adjuvantní terapii nivolumabem oproti placebu u pacientů po resekci zhoubného nádoru jícnu nebo gastroezofageální
junkce
zadavatel: Bristol Myers Squibb
Hlavní zkoušející: MUDr. radim němeček, ph.D.
Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2 hodnotící ramucirumab nebo merestinib nebo placebo s cisplatinou a gemcitabinem v první linii léčby u pacientů s pokročilým nebo metastazujícím nádorovým onemocněním žlučových cest
zadavatel: Eli Lilly
Hlavní zkoušející: MUDr. radka obermannová, ph.D.
Randomizované, kontrolované, multicentrické, otevřené klinické hodnocení fáze 3 porovnávající
tivozanib hydrochlorid se sorafenibem u subjektů s refrakterním pokročilým renálním karcinomem
zadavatel: avEo pharmaceuticals
Hlavní zkoušející: MUDr. alexandr poprach, ph.D.
Otevřené multicentrické klinické hodnocení fáze III posuzující avelumab (MSB0010718C) jako léčbu
třetí linie neresekovatelného recidivujícího nebo metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo
gastroezofageální junkce
zadavatel: Merck KGaa
Hlavní zkoušející: MUDr. Beatric Bencsiková, ph.D.
Randomizované klinické hodnocení fáze 2 posuzující axitinib a TRC105 v porovnání se samotným
axitinibem u pacientů s pokročilým nebo metastatickým renálním karcinomem
zadavatel: TraCon pharmaceuticals
Hlavní zkoušející: MUDr. alexandr poprach, ph.D.
Randomizovaná, nezaslepená studie fáze III zkoumající monoterapii přípravkem pembrolizumab
oproti monoterapii docetaxelem, paklitaxelem nebo irinotekanem dle volby lékaře u pacientů s pokročilým/metastázujícím adenokarcinomem a dlaždicobuněčným karcinomem jícnu, u nichž došlo
k progresi po standardní léčbě první volby (KEYNOTE-181)
zadavatel: Merck Sharp & Dohme
Hlavní zkoušející: MUDr. radka obermannová, ph.D.
Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2b/3 přípravku ABT-414 u pacientů s nově diagnostikovaným glioblastomem (GBM) s amplifikací receptoru pro epidermální růstový
faktor (EGFR)
zadavatel: abbvie
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý, ph.D.
Prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie s časným zahájením specializované paliativní
péče souběžně se standardní onkologickou péčí u pacientů v pokročilých stádiích vybraných typů
nádoru v jednom komplexním onkologickém centru hodnotící přínos pro pacienta a dopady na čerpání zdravotní péče
zadavatel: Masarykův onkologický ústav
Hlavní zkoušející: MUDr. ondřej Sláma, ph.D.
Randomizovaná, multicentrická studie fáze III hodnotící nivolumab oproti sorafenibu v léčbě první
linie u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem
zadavatel: Bristol Myers Squibb
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Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Igor Kiss, ph.D.
Otevřené, multicentrické, víceramenné klinické hodnocení fáze II hodnotící ceritinib u pacientů
s pokročilými solidními nádory a hematologickými malignitami s genetickými abnormalitami v kináze anaplastického lymfomu (ALK)
zadavatel: novartis
Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Igor Kiss, ph.D.
Randomizovaná studie fáze III porovnávající margetuximab s chemoterapií a trastuzumab s chemoterapií při léčbě pacientů s HER 2 pozitivním metastazujícím karcinomem prsu, kteří podstoupili dvě
předchozí anti-HER2 terapie a vyžadují systémovou léčbu
zadavatel: Macrogenics
Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína petráková, ph.D.
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ABT-414 samotný nebo ABT-414 s temozolomidem v porovnání s lomustinem u recidivujícího glioblastomu: randomizovaná studie fáze II skupiny EORTC pro mozkové nádory
zadavatel: EorTC/abbvie
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý, ph.D.
Nezaslepené multicentrické randomizované klinické hodnocení fáze 3 posuzující přípravek MPDL3280A (protilátka proti ligandu PD-L1) ve srovnání s pozorováním jako přídavné léčby u pacientů
s vysoce rizikovým karcinomem močového měchýře s expresí PD-L1 a infiltrujícím svalovinu, kteří
podstoupili cystektomii
zadavatel: F.Hoffmann – La roche
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý, ph.D.
Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení posuzující klinickou účinnost a bezpečnost tobolek Lynparza (Olaparib) při udržovací monoterapii pacientek s karcinomem vaječníku
s mutací BRCA citlivým na léčbu platinou, u nichž došlo k relapsu a které úplně nebo částečně odpovídají na chemoterapii založenou na platině
zadavatel: astra zeneca
Hlavní zkoušející: MUDr. Mária zvariková
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 2 paklitaxelu v kombinaci
s reparixinem ve srovnání se samotným paklitaxelem podávanými jako léčba první linie u metastatického trojitě negativního karcinomu prsu (FRIDA)
zadavatel: Dompé
Hlavní zkoušející: MUDr. Marta Krásenská
Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 podávání ramucirumabu a nejlepší podpůrné péče nebo placeba a nejlepší podpůrné péče v druhé linii léčby
u pacientů s hepatocelulárním karcinomem a zvýšenou vstupní hladinou alfa-fetoproteinu (AFP)
po léčbě sorafenibem v první linii
zadavatel: Eli Lilly
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, ph.D.
Randomizované klinické hodnocení fáze 2 hodnotící alternativní dávky ramucirumabu v kombinaci
s paklitaxelem ve druhé linii léčby pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým neresekovatelným adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce
zadavatel: Eli Lilly
Hlavní zkoušející: MUDr. radka obermannová, ph.D.
Randomizované, částečně zaslepené klinické hodnocení fáze III s aktivní kontrolou na základě výběru dle biomarkerů zkoumající přípravek pembrolizumab v monoterapii a v kombinaci s cisplatinou a 5-fluorouracilem oproti kombinaci placeba, cisplatiny a 5-fluorouracilu jako léčbu první volby
u pacientů s adenokarcinomem žaludku nebo GEJ v pokročilém stádiu
zadavatel: Merck Sharp & Dohme
Hlavní zkoušející: MUDr. radka obermannová, ph.D.
Multicentrické, randomizované, otevřené klinické hodnocení systémové expozice, účinnosti a bezpečnosti ceritinibu v dávce 450 mg a 600 mg užívaného s nízkotučným jídlem, v porovnání s ceritinibem v dávce 750 mg užívaným nalačno u dospělých pacientů s metastatickým nemalobuněčným
karcinomem plic (NSCLC) s přestavbou genu ALK (ALK pozitivním)
zadavatel: novartis
Hlavní zkoušející: MUDr. radka obermannová, ph.D.
Randomizované klinické hodnocení fáze II hodnotící přípravek MCS110 v kombinaci s karboplatinou a gemcitabinem při léčbě pokročilého triple-negativního karcinomu prsu (TNBC)
zadavatel: novartis
Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta palácová
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie hodnocení ribociclibu v kombinaci s fulvestrantem pro postmenopausální pacientky s pokročilým HER2 negativním karcinomem
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prsu s pozitivními receptory ER/PR po maximálně jedné předchozí linii endokrinní léčby pokročilého onemocnění
zadavatel: novartis
Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína petráková, ph.D.
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Mezinárodní randomizované, kontrolované klinické hodnocení léčby nově diagnostikovaných nádorů ze skupiny Ewingových sarkomů (Ewing‘s Sarcoma Family of Tumours, ESFT)
zadavatel: EorTC
Hlavní zkoušející: MUDr. Dagmar adámková Krákorová
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie fáze III srovnávající kombinaci BBI608 s paklitaxelem podávaným jednou týdně proti kombinaci placeba s paklitaxelem
podávaným jednou týdně u dospělých pacientů s pokročilým, dříve léčeným adenokarcinomem
žaludku a gastroezofageální junkce
zadavatel: Boston Biomedical
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek, ph.D.
Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze III posuzující avelumab (MSB0010718C) v porovnání s docetaxelem u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, u nichž došlo k progresi po léčbě dvojkombinací na bázi platiny
zadavatel: Merck KGaa
Hlavní zkoušející: MUDr. Helena čoupková
Randomizované, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 s karboplatinou, paklitaxelem
a s PARP inhibitorem veliparibem (ABT-888) nebo bez něj u pacientů s HER2-negativním metastatickým nebo lokálně pokročilým neoperovatelným karcinomem prsu asociovaným s BRCA
zadavatel: abbvie
Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta palácová
Randomizovaná, multicentrická, otevřená, dvojramenná studie fáze III, s neratinibem a kapecitabinem nebo lapatinibem a kapecitabinem u pacientek s metastatickým HER2+ ca prsu, které obdržely
dva nebo více režimů HER2 cílené léčby pro léčbu metastatického onemocnění
zadavatel: puma Biotechnology
Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta palácová

16. nejvýznamnější dárci v roce 2017
Dárci – Fyzické osoby
doc. Mgr. Irena Armutidisová, Veverské Knínice
Ing. Jindra Balášová, Brno
Anna Bártová, Brno
Zdeněk Čechal, Ježov
MUDr. Jiří Dolina, Brno
Bohuslav Drahovzal, Chrudim
JUDr. Igor Fojtík, Praha
Patricie Hanušová, Břeclav
Tomáš Hebelka, Brno
Jiřina Hlaváčková, Olešnice
Ludmila Holzová, Brno
Igor Hulák, Bojkovice
prof. Ing. František Kavička, CSc., Brno
Ing. Josef Klabačka, Brno
Tomáš Knap, Jičín
Jiří Kolbaba, Brno
Ing. René Kolek, Orlová-Poruba
Monika Kouřilová, Moravská Třebová
Jiří Král a fanoušci
RNDr. Jana Matesová, Brno
Pavel Mises, Brno
Jaroslava Mrázková, Praha
RNDr. Ing. Jiří Němec, CSc., Praha
Jaroslava Ottová Gallová, Brno
Radek Pálenský, Olomouc
Ing. Josef Petrásek, Praha
Roman Pliska
Martin Plšek, Brno
Martin Ráček, Strážnice
Markéta Sedláková, Ostrov u Macochy
Ing. Petr Šebesta, Mikulov
Ing. Martin Šibal, Brno
Ing. Radomír Šíma, MBA a Ing. Milena Šímová,
Fryšták
PhDr. Jan Šopek, Brno
Dagmar Špačková, Brno
MUDr. Zuzana Vaňková, Hodonín
Karel Vymazal, Borkovany
Martina Záděrová, Moravany
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Dárci – právnické osoby
AB MEDI s. r. o., Brno
Adamantina s. r. o., Brno
Amgen s. r. o., Praha
Asociace Moravská Onkologická Iniciativa, o. s.,
Brno
Bosch Rexroth, spol. s r.o., Brno
Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Praha 4
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Brno
DM Life, s. r. o., Vestec
E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice
EB MEDI s. r. o., Brno
Hotel International Brno, a. s., Brno
IREKS ENZYMA s.r.o., Brno
Kardio Brychta s. r. o., Brno
KOVO-PLAZMA s. r. o., Brno
LENOX PLUS, a. s., Praha
M. K. QUATRO, spol. s r. o., Moravský Krumlov
M.G.P. spol. s r. o., Zlín
M.K.INVEST GROUP s. r. o., Frýdek-Místek
Makovičková s. r. o., Dačice
Marin Klub s. r. o., Mikulovice
MIVOKOR s. r. o., Polná
PEDIATRA Hodolany s. r. o., Olomouc
PRESSMONT, s. r. o., Rosice
ROCHE s. r. o., Praha
Solitea Česká republika, a. s., Brno
SOLSOL s. r. o., Brno
TABELA MANAGEMENT s. r. o., Bratislava
Teplárny Brno, a. s., Brno
TOMAS holding, a.s., Rousínov u Vyškova
Zebra Technologies C Z s. r. o., Brno

výtěžek z dražby kalendáře Pirelli je každoročně
věnován ústavu. v roce 2017 to bylo 205 000,–.
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