MASARYKÙV
ONKOLOGICKÝ
ÚSTAV

2002

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002

Za dobu své existence se stal Masarykùv onkologický ústav jedineèným specializovaným onkologickým centrem svého
druhu v celé Èeské republice. Je to prakticky jediné pracovištì u nás, kde je možno poskytovat onkologicky nemocným
komplexní péèi, kde se efektivnì kloubí diagnosticko-léèebná èinnost s èinností vìdecko-výzkumnou. Jeho historie sahá do
druhé poloviny 20. let minulého století, kdy chirurg primáø MUDr. Jaroslav Bakeš spoleènì se svou matkou Lucií Bakešovou sociální pracovnicí - založili spolek „Dùm útìchy“ (21. èervna 1928). Cílem této organizace bylo zlepšit péèi o nemocné se
zhoubnými nádory a souèasnì umožnit výzkumnou práci v tomto oboru medicíny. Prvoøadým cílem se proto stalo
vybudování speciálního ústavu, ve kterém by byli nemocní rakovinou ošetøeni a léèeni a ve kterém by se velká pozornost
vìnovala badatelské práci. Díky podpoøe prezidenta T. G. Masaryka i dalších významných osobností tehdejší doby se
podaøilo vše realizovat na zaèátku roku 1935. I když bìhem let mìnil ústav svùj název, jeho poslání, které mu urèil primáø
Bakeš, zùstalo nezmìnìno: všestranná starost o onkologicky nemocné. Masarykùv onkologický ústav má v souèasné dobì
potøebné zázemí pro prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé léèebné modality, rehabilitaci, dispenzarizaci
s úèelným propojením s klinickým i bazálním výzkumem i pro èinnost edukaèní a osvìtovou.

Nová budova postavená na zaèátku 90. let

Pùvodní budova se spojovacím tunelem
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SLOVO ØEDITELE
Vážení pøátelé,
rok 2002 byl významným transformaèním úsekem v historii Masarykova
onkologického ústavu. V nároèných ekonomických podmínkách, které
jsou stanoveny pøíjmem od zdravotních pojiš•oven, bylo nutné se
vypoøádat s historickým, tradiènì pozitivním hospodaøením, podle
reality. Stalo se tedy, že po nìkolika letech je hospodaøení ústavu
nevyrovnané, i když se podnikla celá øada opatøení. Teprve v tomto roce
se podaøilo naprosto zprùhlednit hospodaøení jednotlivých nákladových
støedisek a dodržování nastavených ekonomických parametrù. Dosáhlo se úspor v oblastech, které mùžeme všichni
ovlivnit. Ovšem došlo k nárùstu ekonomických parametrù, které ovlivnit v krátkodobém horizontu jednoduše
nemùžeme. Navýšili jsme mzdy zamìstnancù tak, jak nám uložil stát a tím došlo k dalšímu zlepšení v celostátním
prùmìru.
Úzce jsme spolupracovali s Lékaøskou fakultou Masarykovy univerzity v Brnì - v našem zaøízení pokraèovalo
pregraduálníi postgraduální vzdìlávání a vytvoøili jsme tak základ pro další zdokonalení obou oblastí. V tomto smìru
se ústav stal propagátorem dalšího rozšíøení pregraduální výuky o blokové stáže v 5. roèníku medicínského studia, což
bylo schváleno k další diskusi studijní komisí s kolegiem dìkana. Pokud se tento zámìr podaøí, pak by zmìna mìla
nastat v novém školním roce 2003/2004. Zaèali jsme také kooperovat s Vyšší zdravotnickou školou Josefa Podsedníka
na Žerotínovì námìstí a s Církevní zdravotnickou školou na Opletalovì ulici v Brnì, což vede k pravidelné praktické
výuce na oddìleních Kliniky komplexní onkologické péèe MOÚ. Naši lékaøi se podílejí na výuce bakaláøského studia
LF MU.
Spokojenost pacientù se stala trvalou snahou všech pracovníkù MOÚ. To, že se nám to daøí, dokazují výsledky
pravidelných dotazníkových akcí, které mezi našimi pacienty dìláme, stejnì jako øada dìkovných dopisù. Aby se ještì
zlepšila medicínská péèe, pøistoupili jsme k rekonstrukci jednotky intenzivní péèe, která slouží multidisciplinárnì pro
všechna oddìlení ústavu a kterou jsme rozšíøili ze 6ti na 10 lùžek. Z nových diagnosticko-léèebných metod stojí za
zmínku hlavnì pravidelné vyšetøování autofluorescenèní bronchoskopií a radiofrekvenèní ablace hlavnì pro jaterní
ložiska. Pøistoupili jsme také ke zlepšení vybavení a ke zkvalitnìní práce v centrální kartotéce, kde byly v uplynulém
období poøízeny první automatické regálové systémy pro ukládání chorobopisù. V této snaze chceme pokraèovat
i v letošním roce, nebo• jsme pøesvìdèeni, že docílíme ještì vìtší spokojenosti pacientù.
Po dobu celého roku se rovnìž intenzivnì pracovalo na zprovoznìní systému telemedicíny v ústavu a propojení
s dalšími pracovišti v Brnì. V souèasné dobì existuje 16 plnì funkèních diagnostických a prohlížecích stanic, rozšíøených
na rùzných pracovištích ústavu, napø. odd. radiodiagnostiky, mamární komise, pracovnì na klinice, chirurgické
ambulanci, operaèním sále atd. Existuje již spolehlivá výmìna digitalizovaných snímkù mezi FN u svaté Anny v Brnì,
Bakešovou chirurgickou nemocnicí a naším ústavem. Rozšiøuje se bezfilmový kontakt i s dalšími pracovišti.
Nejrozsáhlejším investièním zámìrem ústavu za poslední roky se bezesporu stala plánovaná rekonstrukce starých
budov z roku 1935 a vybudování centra pozitronové emisní tomografie (PET). Máme za sebou výbìrová øízení jak na
rekonstrukci budov, tak na samotnou technologii PET. Rekonstrukce budov se už zdárnì rozbìhla a dodávka
technologie PET se uskuteèní v prùbìhu roku 2003 jako druhá v republice. Nespornì se stane pøínosem v diagnostice,
ale i léèbì onkologických onemocnìní.
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Výraznou pøedností ústavu je i pokraèující výzkumná aktivita, která je podrobnì rozebrána v dalších kapitolách
naší výroèní zprávy. Množství vìdeckých grantových projektù, stejnì jako institucionálních výzkumných zámìrù, je
pýchou výzkumné èinnosti ústavu, kterou je možné ocenit i v celé øadì publikaèních aktivit pracovníkù ústavu.
Výzkumný zámìr je nadále stavìn tak, aby vyhovoval plánovanému a smysluplnému výzkumu v oblasti onkologie
a aby dále umožòoval rychlejší pøechod do klinické praxe (tzv. aplikovaný výzkum translational research). Byly
vytvoøeny pracovní týmy klinických a vìdeckých pracovníkù, které by aplikovaný výzkum mìly uvádìt do reality.
Chloubou ústavu je také organizace každoroèní celostátní konference “Brnìnské onkologické dny“, která je již
tradiènì považována èeskými onkology za pøední setkání odborníkù. Svìdèí o tom nejen bohatá úèast, ale i ohlasy,
které na adresu ústavu pøicházejí. Hlavním tématem posledních onkologických dnù byla farmakoekonomika, oblast
pro lékaøe nová, ale v souèasných podmínkách k další existenci nezbytná.
Pøes ekonomické potíže roku 2002, které jsou uvedeny v úvodu, jsem pøesvìdèen, že uèinìné kroky byly nezbytné,
abychom mohli stavìt prùhlednou ekonomiku ústavu i v budoucnosti, což povede v prohlubování dùvìry našich
pacientù i ostatních kolegù k pøednímu onkologickému ústavu v republice.

doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
øeditel
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1. VEDENÍ MASARYKOVA ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU
øeditel
námìstek pro rozvoj, vìdu a výuku
námìstek pro diagnosticko-léèebnou péèi
námìstkynì pro ošetøovatelskou péèi
námìstkynì pro HTS
ekonomická námìstkynì
vedoucí Základny onkologické informatiky
tisková mluvèí
advokát

- doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
vyzula@mou.cz
- doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
zaloudik@mou.cz
- MUDr. Antonín Randula
randula@mou.cz
- Hilda Vorlíèková
vorlickova@mou.cz
- Ing. Jana Nováèková
novackova@mou.cz
- Ing. Marie Kuèerová
kucerova@mou.cz
- MUDr. Pavel Andres
andres@mou.cz
- PhDr. Zuzana Joukalová
joukalova@mou.cz
- JUDr. Pavel Žák
zak@mou.cz

Dozorèí rada
pøedseda
èlenové

sekretáø

doc. MUDr. Lubomír Hakl, CSc.
Ing. Josef Demel
Ing. Stanislav Bìlehrádek
Ing. František Galé
MUDr. Tomáš Julínek
prof. RNDr. et PhMr. Jan Kovaøík, DrSc.
MUDr. Zora Prosková
Ing. František Reitoral
prof. MUDr. Vìra Semrádová, CSc.
Ing. Rostislav Slavotínek
Petr Zbytek
JUDr. Antonín Mimochodek

Vìdecká rada
prof. MUDr. Jiøí Vorlíèek, CSc.
prof. MUDr. Josef Bilder, CSc.
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
doc. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
prim. MUDr. Vladimír Spurný, CSc.
prim. MUDr. Zdenìk Mechl, CSc.
MUDr. Roman Šefr, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
doc. MUDr. Rostislav Vyzula,CSc.
prof. RNDr. et PhMr. Jan Kovaøík, DrSc.

MUDr. Lenka Foretová
MUDr. Miroslava Nekulová, CSc.
MUDr. Vuk Fait, CSc.
MUDr. Renata Soumarová
RNDr. Boøivoj Vojtìšek, DrSc.
RNDr. Vladimír Boudný, CSc.
RNDr. Marta Šimíèková, CSc.
RNDr. Jana Šmardová, CSc.
MUDr. Dalibor Valík
Mgr. Michael Sheard, CSc.
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VEDENÍ KLINIKY A ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODDÌLENÍ
Klinika komplexní onkologické péèe
pøednosta
zástupce pro LPP primáø
zástupce pro výuku
vrchní sestra

- doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., vyzula@mou.cz
- MUDr. Katarína Petráková, petrak@mou.cz
- MUDr. Ivo Kocák, kocak@mou.cz
- Bc. Darja Navrátilová, navratilova@mou.cz

Oddìlení gynekologické onkologie
vedoucí lékaø
vrchní sestra

- MUDr. Alfréd Dörr, CSc., dorr@mou.cz
- Zdeòka Pešová, pesova@mou.cz

Oddìlení chirurgické onkologie
vedoucí lékaø
vrchní sestra

- MUDr. Vojtìch Chrenko, CSc. , chrenko@mou.cz
- Jana Vozdecká, vozdecka@mou.cz

Centrální operaèní sály
vedoucí lékaø
vrchní sestra

- MUDr. Igor Penka, CSc., penka@mou.cz
- Marie Palášková, palaskova@mou.cz

Oddìlení anesteziologie a intenzivní onkologické péèe
vedoucí lékaø
- MUDr. Helena Buøilová, burilova@mou.cz
vrchní sestra
- Hana Píšová, pisova@mou.cz
Oddìlení radiaèní onkologie
vedoucí lékaø
vrchní sestra
vedoucí laborantka

- MUDr. Pavel Šlampa, CSc., slampa@mou.cz
- Zdeòka Bednáøová, bednarova@mou.cz
- Jarmila Fuchsová, fuchsova@mou.cz

Oddìlení radiologické fyziky
vedoucí

- Ing. Vladimír Kováø, kovar@mou.cz

Oddìlení radiologie
vedoucí lékaø
vedoucí laborant

- MUDr. Helena Bartoòková, bartonkova@mou.cz
- Pavel Jaroš, jaros@mou.cz

Oddìlení nukleární medicíny
vedoucí lékaø
vedoucí laborantka

- MUDr. Miroslava Ilievová, ilievova@mou.cz
- Jaromíra Mojžíšová, mojzisova@mou.cz

Oddìlení laboratorní medicíny
vedoucí lékaø
vedoucí laborantka

- MUDr. Dalibor Valík, valik@mou.cz
- Iva Votavová, votavova@mou.cz

Oddìlení patologie
vedoucí lékaø
vedoucí laborantka

- MUDr. Václav Vagunda, vagunda@mou.cz
- Jana Hanyková, hanykova@mou.cz

Oddìlení genetiky a epidemiologie nádorù
vedoucí lékaø

- MUDr. Lenka Foretová, foretova@mou.cz

Oddìlení klinických hodnocení
vedoucí lékaø

- MUDr. Regina Demlová, demlova@mou.cz

Ústavní lékárna
vedoucí lékárník
vedoucí laborantka

- PharmDr. Martin Beneš, benes@mou.cz
- Veronika Petláková, petlakova@mou.cz

Základna experimentální onkologie
vedoucí
vedoucí laborantka

- doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., zaloudik@mou.cz
- Miluše Svitáková, svitakova@mou.cz
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2. HOSPODAØENÍ MOÚ V ROCE 2002
V roce 2002 uzavøel MOÚ smlouvy o úhradì zdravotní péèe se všemi zdravotními pojiš•ovnami:
• 111 Všeobecná zdravotní pojiš•ovna ÈR,
• 201 Vojenská zdravotní pojiš•ovna ÈR,
• 205 Hutnická zamìstnanecká pojiš•ovna,
• 207 Oborová zdravotní pojiš•ovna zamìstnancù bank a pojiš•oven,
• 209 Zamìstnanecká pojiš•ovna Škoda,
• 211 Zdravotní pojiš•ovna ministerstva vnitra,
• 213 Revírní bratrská pokladna v Ostravì,
• 217 Zdravotní pojiš•ovna Metal - Aliance,
• 222 Èeská národní zdravotní pojiš•ovna.

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE
2001
205
85,14
8,54
503
15 629
1 037 966
863 283

Poèet lùžek
Využití lùžkové kapacity
Prùmìrná ošetøovací doba ve dnech
Stav pracovníkù - pøepoètený prùmìrný stav
Prùmìrná mzda
Úèetní výsledek (+ zisk, - ztráty)
Odvod nevyèerpaných dotaèních prostøedkù

2002
205
82,47
8,88
507
17 753
- 12 303 166
317 059

STAV MAJETKOVÝCH ÚÈTÙ (v tis. Kè)
k 1. 1. 2002
904 167
12 562
127 203
9 246
39 321

Dlouhodobý majetek
Zásoby
Finanèní úèty
Závazky
Pohledávky

k 31. 12. 2002
907 033
12 293
135 124
17 942
36 229

PODSTATNÉ ZMÌNY V JEDNOTLIVÝCH POLOŽKÁCH
SROVNÁNÍ ROKU 2001 A 2002
Položka
Mzdové náklady
Odvody z mezd
Odpisy
Tržby od VZP
Tržby od ostatních ZP
Náklady na zboží - lékárna
Tržby za zboží - lékárna

rok 2001
Kè
94 649 839
33 157 302
52 834 379
184 551 344
57 716 653
116 179 955
137 592 626

rok 2002
Kè
1 07 973 799
37 944 227
69 954 250
182 983 301
67 170 786
160 125 551
1 87 9 80 849

rozdíl
Kè
13 323 960
4 786 925
17 119 871
-1 568 043
9 454 133
43 945 596
50 388 223

%
114
114
132
99
116
138
137

Osobní náklady a odpisy jsou položky, které svým nárùstem nejvíce zatížily hospodaøení Masarykova onkologického
ústavu v roce 2002.
Rùst mzdových nákladù a s tím spojených i odvodù z mezd cca 18 mil. Kè byl vyvolán rùstem tarifních platù. Vedení
ústavu nepøikroèilo ke snížení objemu financí v osobním ohodnocení, tato složka mzdy zùstává na úrovni roku 2001.
Odpisy vzrostly o 17 mil. nejen pomìrnì objemnou investièní èinností, ale i v dùsledku zmìny odpisového plánu. K té se
pøikroèilo z dùvodu pøiblížení úèetního a reálného opotøebení majetku.
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ZMÌNA STAVU POHLEDÁVEK A ZÁVAZKÙ
V souèasné dobì nemá MOÚ ve svých pasivech žádné nesplacené dlouhodobé závazky. Veškeré krátkodobé závazky, a•
už z obchodního styku nebo k zamìstnancùm èi státním orgánùm, hradí bez prodlení ve splatnosti. Oproti roku 2001 došlo
ke zvýšení závazkù vùèi dodavatelùm - jde o okamžikový stav zpùsobený splatností faktur.
V roce 2002 se podaøilo snižovat pohledávky.
V tomto období došlo k odpisu pohledávek (všechny vùèi ZP) z dùvodu nedobytnosti v celkové èástce 19 355,30 Kè.
V prosinci VZP oznámila, že ústav musí po vyúètování 1. pololetí 2002 vracet èástku 9,4 mil Kè a 0,8 mil. VoZP. Úsekem
zdravotních pojiš•oven byla vypoèítána pøedpokládaná èástka vratky za 2. pololetí a vytvoøena dohadná položka pasivní ve
výši 2,1 mil. Kè. O tuto èástku skonèilo hospodaøení ústavu ztrátou.

STRUKTURA NÁKLADÙ 2002
Spotøeba lékù 8 %

Spotøeba krve 1 %
Spotøeba SZM 6 %

Odpisy majetku 14 %

Spotøeba potravin 1 %
Spotøeba ostatního materiálu 1 %
Spotøeba DHM 1 %
Spotøeba energií 3 %
Mzdové náklady
vè. zákonného pojištìní 30 %

Náklady na prodané zboží lékárna 31 %
Služby 4 %

INVESTIÈNÍ ÈINNOST
Investice z vlastních zdrojù v tis. Kè
z toho: - stavební práce
- pøístrojová technika
- software
- hardware

55 164
11 483
36 362
1 887
5 432

Dotace na investice v tis.Kè
z toho: - NPO vybavení oddìlení
- RTG terapeut. + mamograf
- IGA
- VVZ
- telemedicína
- vybudování PET centra

16 888
585
6 249
103
953
5 998
3 000

Mezi nejvýznamnìjší dodávky pøístrojové techniky øadíme vybavení JIP za cca 8,4 mil. Kè, rentgenový ozaøovaè,
mamograf, mamotom, 2 kusy ultrazvukù. V rámci SW produktù jsme investovali napø. do rozšíøení poètu licencí NIS GreyFox
na celkový poèet 135 a do úprav tohoto NIS.
Ze stavebních prací bylo bezesporu nejvýznamnìjší zahájení projektu s úèastí státního rozpoètu na financování akce
„Vybudování PET centra“ /vèetnì rekonstrukce lùžkového pavilonu D1/ - od listopadu 2002. Generálním dodavatelem
stavby je ŽS Brno, a.s, která byla vybrána na základì obchodní veøejné soutìže. V rámci tohoto projektu bylo do konce roku
proinvestováno ze státního rozpoètu 3 mil. Kè a 2,941 mil. Kè z vlastních zdrojù ústavu.
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3. PLÁN AREÁLU MOÚ
PATOLOGIE
ZEO
ORO II

ØEDITELSTVÍ

PÙVODNÍ BUDOVA
1. ODDÌLENÍ CHIRURGICKÉ ONKOLOGIE
2. ODDÌLENÍ GYNEKOLOGICKÉ ONKOLOGIE
3. KKOP, stanice C

SPOJOVACÍ MOST

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
ORO

NOVÁ BUDOVA
1. AMBULANTNÍ TRAKT
2. RADIODIAGNOSTIKA
3. ODDÌLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY
4. KLINIKA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉÈE (KKOP)
5. EDUKAÈNÍ CENTRUM
6. ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA

P
BUS: 51, 139, 144

BUS: 51, 139, 144

4. ZHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍ PÉÈE ZA ROK 2002
ABSOLUTNÍ POÈTY NEJÈASTÌJŠÍCH ZÁKROKÙ ZA ROK
Rok
Chirurgická onkologie Operace prsu (radikální i parc. výkony)
Resekce tlustého støeva, rekta
Operace pankreatu
Operace jater (resekce + RFA)
Disekce, excise maligního melanomu
Resekce tumoru moè. mìch.
Velké zákroky (i jiné) celkem
Ambulantní (jednodenní) zákroky
Gynekolog. onkologie Radikální operace tumorù dìlohy
Radikální operace tumorù adnex
Gynekol. zákroky (i jiné) celkem
Urologická onkologie Oper. zákroky celkem

Poèet všech operaèních výkonù v MOÚ celkem

2000
539
206
93

2001
696
2 30
76

11 6
31
2215
663

175
17
1922
713

2002
787
213
9
50
219
1
1755
858

57
68
2 13

49
37
270

236
46
482

85

227

203

3176

3315

3289
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Rok
Urologická endoskopie

2000
250

2001
520

2002
927

Gastroenterologická endoskopie

2 432

2 609

2 333

Ambulantní chemoterapie

6 750

7 924

8 492

Radioterapeutické výkony

88 533

95 609

99 143

Melanomová komise - poèet pacientù

651

888

774

Mamární komise

768

1 062

1 090

11

184

247

Poèet ambulantních ošetøení celkem

124 703

138 622

144 795

Poèet hospitalizovaných pac. celkem

5 693

5 846

5 492

Digestivní komise

PROVOZ ZÁKLADNY KLINICKÉ ONKOLOGIE V ROCE 2002
Profil jednotlivých oborù v rámci Základny klinické onkologie se po organizaèních zmìnách v uplynulém roce osvìdèil.
ORGANIZAÈNÍ A PERSONÁLNÍ ZMÌNY
Klinika komplexní onkologické péèe jako školící pracovištì Lékaøské fakulty Masarykovy univerzity doznala nìkterých
personálních zmìn, zejména v kategorii lékaøù. Osvìdèil se provoz tøí stanic kliniky, ambulantní provoz byl obohacen
o autoimuno i fluorescenèní diagnostiku.
Bìhem roku 2002 byl na Oddìlení radiaèní onkologie zahájen standardní provoz brachyradioterapie s vysokým
dávkovým pøíkonem HDR, VariSource. Z hlediska zavedení nové metody peroperaèní radioterapie nádorù prsu byl pøijat
tento projekt k podpoøe grantu IGA MZ. Byl ukonèen provoz na céziovém ozaøovaèi a byl instalován nový RTG ozaøovací
pøístroj. Pracovníci oddìlení se podíleli
na publikaèní a edukaèní èinnosti.
Publikováno bylo celkem 13 pùvodních
prací, z toho 6 zahranièních, dále se
podíleli na vydání dvou uèebních textù pro
posluchaèe lékaøské fakulty. Oddìlení
spolupracuje od zaèátku roku 2002
s firmou Sepes Promotion, spol. s r.o.,
která poøádá veøejnou sbírku „Brnìnský
krokodýlek“, jejíž výtìžek bude vìnován
na speciální poèítaèovou jednotku pro
ozaøování pøedevším dìtí, a úzce
spolupracuje s nadací Archa Chantal.
Jedna z ozaøoven ORO
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Vedoucím lékaøem Oddìlení chirurgické onkologie se ve 4. ètvrtletí na základì výbìrového øízení stal MUDr.
Vojtìch Chrenko, CSc. Na tomto pracovišti byla uvedena do provozu nová metoda léèby jaterních metastáz, a to
radiofrekvenèní ablací.
Oddìlení gynekologické onkologie doznalo rovnìž nìkterých personálních zmìn v kategorii lékaøù. Toto
pracovištì získalo akreditaci pro gynekologickou onkologii a ve srovnání s minulými lety vykazuje pozoruhodný vzestup
operaèních výkonù.
Aby urgentní péèe, kterou nìkteøí naši pacienti
v urèité fázi svého onemocnìní potøebují, byla
soustøedìna a øízena pøíslušnou odborností s nezbytným
interdisciplinárním zázemím, stávající jednotka
intenzívní péèe chirurgického oddìlení byla transformována na jednotku interdisciplinární intenzivní onkologické péèe a pøièlenìna ke stávajícímu anesteziologicko
resuscitaènímu oddìlení. Takto vzniklý organizaèní celek
s názvem Oddìlení anesteziologie a onkologické
intenzívní péèe byl ve 4. ètvrtletí 2002 rozšíøen na
10-ti lùžkové oddìlení a do provozu byla uvedena
anesteziologická ambulance s programem léèby bolesti.

JIP

Operaèní sály, celkem 4, byly spolu se støediskem celoústavní sterilizace od zaèátku roku 2002 samostatným
interdisciplinárním pracovištìm. V prùbìhu roku se nìkterými investièními kroky vytvoøily pøíslušné podmínky pro
provádìní invazivních zákrokù operaèních i neoperaèních oborù podle platné legislativy.
Integrace klinických laboratorních oborù biochemie a hematologie pod jednotné vedení Oddìlení laboratorní
medicíny se ukázala jako provoznì správná, pøinesla ústavu personální i prostorové úspory a poskytuje více možností pro
rozvoj experimentální èásti tohoto pracovištì.
Oddìlení radiologické fyziky, které vzniklo v roce 2001, se rozvíjelo jak po stránce pøístrojové, tak personální ve
smyslu centrálního zajištìní provozù pracoviš• se zdroji ionizujícího záøení.
Z celku ambulancí specializovaných služeb zanikla ambulance orofaciální onkologie a došlo k redukci rozsahu
neurologické a hematologické ambulance. Byly rovnìž redukovány úvazky klinických psychologù.
Lze konstatovat, že pokraèuje trend soustavného
rùstu poètu ošetøených nemocných v prùbìhu roku,
zejména ambulantních. Pøestože kapacita ústavu
(lùžková, pøístrojová i personální) se v roce 2002 ve
srovnání s lety pøedchozími podstatnì nezmìnila,
dochází k intenzifikaci èinnosti personálu pøi stávajícím
poètu lékaøù i SZP. Èekací doby na plánovaná vyšetøení
a zákroky a prùmìrná ošetøovací doba hospitalizovaných nemocných se výraznì nemìnily.
Èekárny
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5. OŠETØOVATELSKÁ PÉÈE
Jak vyplývá ze statutu Masarykova onkologického ústavu, je jeho základním zamìøením poskytovat komplexní
diagnostickou, léèebnou a ošetøovatelskou péèi o onkologické pacienty. Úsek ošetøovatelské péèe zahrnuje širokou oblast,
která má pøímý vliv na pacienty. Hlavním cílem je zkvalitnit ošetøovatelskou péèi tak, aby respektovala individuální potøeby
nemocných a zvýšila jejich spokojenost. Zavedli jsme na všechna oddìlení ošetøovatelský proces jako pracovní metodu, kdy
potøeba je z hlediska nemocného chápána jako požadavek, nikoliv jako nedostatek. Realizace ošetøovatelského procesu je
založena na aktivním kontaktu sestry s pacientem a je nezbytné, aby mìl pacient a jeho rodina k sestøe maximální dùvìru.
Sestra aktivnì hájí zájmy pacienta a peèuje o nìj s maximálním akceptováním jeho dùstojnosti a potøeby intimity. Je
zaveden informaèní a dokumentaèní systém, ve kterém je chronologicky zachycen prùbìh poskytnuté péèe. Tento sytém je
pøi specifické a organizaènì nároèné práci ošetøovatelského týmu, který pracuje ve smìnách, základem pro všechny
plánované, nepøetržité, cílené, proveditelné a pøehledné ošetøovatelské èinnosti. Cílem dokumentace je vedení spoleèných
lékaøských a ošetøovatelských záznamù a pøehledné zobrazení všech informací individuálnì o každém pacientovi v prùbìhu
hospitalizace. Jedním z úkolù ošetøovatelského úseku je rozvíjet systém kvality a zavést sledování kvality na všech
oddìleních a vytváøet standardy a standardní ošetøovatelské plány. Pro tento úèel byly jmenovány pracovní skupiny
a stanoveny indikátory kvality, a to prevalence a incidence dekubitù, pády pacientù, vedení ošetøovatelské dokumentace
a péèe o žilní vstupy. Od roku 2001 bylo vypracováno
a je platných celkem 142 standardizovaných ošetøovatelských postupù.
Kvalitní ošetøovatelská péèe o onkologické nemocné
je základem jejich spokojenosti.
Pøi léèbì nemocných je také velice dùležitá jejich
psychická pohoda. K tomu jim, kromì jiného, slouží - dle
jejich pøání - setkání se svým duchovním nebo úèast na
bohoslužbách, které se konají v kapli pùvodní budovy
každé úterý a sobotu od 16ti hodin. Navíc mají pacienti
k dispozici kapli v nové budovì, která je otevøena po
Chemoterapeutický stacionáø
celý den.

6. ÚSEK KONTROLY A VNITØNÍHO AUDITU
Tìžištìm interního auditu v roce 2002 byla analýza vnitøních øídicích dokumentù v oblasti správy a øízení organizací
(Corporate governance) jako základního pøedpokladu nejen funkènosti a efektivnosti øídicích mechanizmù, ale i úèelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti nakládání s pøidìlenými veøejnými prostøedky. Realizovaly se dva plánované interní audity
a jeden operativní finanèní audit, dále byl zahájen finanèní audit hospodaøení s prostøedky FKSP.
Výsledky auditu prokázaly úèelnost a efektivnost auditu zejména pro øídicí a organizátorskou práci námìstkù pro
diagnosticko-léèebnou péèi a pro ošetøovatelskou péèi i vedoucích zamìstnancù na všech øídicích úrovních. Získané
poznatky, vèetnì nápravných opatøení, byly rozebrány na poradì vedoucích pracovníkù oddìlení a na poradì vrchních
sester. Realizace navrhovaných opatøení pøispívá ke zkvalitnìní vedení zdravotnické dokumentace a péèe o pacienty a tím
zvyšovaní dobrého jména MOÚ na veøejnosti.
V roce 2002 bylo v MOÚ Brno zaevidováno celkem 6 stížnosti, z nichž 5 bylo neoprávnìných a 1 èásteènì oprávnìná.
Ve stejném období obdržel MOÚ 21 dìkovných dopisù, všechny byly koncipovány jako pochvala lékaøùm a sestrám za
vzornou léèebnou péèi.
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7. ZÁKLADNA ONKOLOGICKÉ INFORMATIKY
ÈINNOST EDUKAÈNÍHO CENTRA
Edukaèní centrum je hlavním nositelem
onkologické výchovy a vzdìlávání. Jeho úkolem je
iniciovat a realizovat osvìtové a preventivní
programy pro laickou i odbornou veøejnost,
poskytovat informaèní podporu onkologickým
pacientùm, koordinovat èinnost relaxaèního centra,
jehož souèástí je výtvarná dílna pro ambulantní
a hospitalizované pacienty a Galerie Žlutý kopec.
V roce 2002 se Edukaènímu centru podaøilo zejména:
Informaèní onkologické centrum
• podílet se na øešení projektù v oblasti onkologické výchovy a osvìty,
• vydat další osvìtové materiály pro pacienty,
• stabilizovat èinnost Onkologického informaèního centra, které za rok 2002 navštívilo 1 173 klientù,
• obsluhovat bezplatnou nádorovou telefonní linku 800
222 322, které v prùbìhu roku využilo 601 lidí z celé
republiky,
• zaktualizovat celorepublikovou evidenci osvìtových
materiálù a doplnit knihovnu a videotéku v
Informaèním centru (v souèasné dobì tato nabídka
obsahuje 170 osvìtových publikací, 110 knih, 50
vzdìlávacích videopoøadù a 30 CD),
• byly zprovoznìny nové webové stránky, které se
zabývají prevencí onkologických onemocnìní www.
prevencenadoru.cz,
• pro ambulantní a hospitalizované pacienty organizovat
každý mìsíc koncert známé osobnosti. MOÚ v roce
2002 navštívili: Laïa Kerndl, Jožka Èerný, sourozenci
Ulrychovi a Ba•kovi, Pavlína Danková a Lenka
Hornová, Bob Frídl, Pavel Novák, Jiøí Pavlica
s Hradiš•anem, Zdenìk Junák a Zuzana Slavíková. Ti
Vystoupení Pavla Nováka
všichni vystoupili bez nároku na honoráø.

VZDÌLÁVACÍ ÈINNOST
Edukaèní centrum se aktivnì podílí na organizování pøednáškové èinnosti pro støední zdravotnické pracovníky.
V roce 2002 zorganizovalo 10 odborných vzdìlávacích akcí pro SZP, kterých se zúèastnilo 300 zdravotníkù z celé
Èeské republiky.
Zprostøedkovává také odborné exkurze pro støední a vyšší zdravotnické školy. V roce 2002 Masarykùv
onkologický ústav navštívilo 45 škol, tedy 812 studentù a 45 uèitelek odborného výcviku.
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VÝTVARNÁ DÍLNA
Výtvarná dílna je nedílnou souèástí komplexní péèe
o pacienty MOÚ. Ti zde mìli možnost v rámci
arteterapie se seznamovat s nejrùznìjšími výtvarnými
technikami, mezi které patøí napøíklad práce
s keramickou hlínou a hrnèíøským kruhem, sádrovými
odlitky, malba na sklo a hedvábí, výroba slupovacích
obrázkù. Pøed Vánocemi a Velikonocemi se vìnovali
pøípravì prodejních výstav, jejichž výtìžek byl
vìnován na nákup dalších výtvarných pomùcek.
Novinkou bylo poøádání nìkolikadenních kurzù, kde
se zájemci uèili nové výtvarné techniky. V celkem
ètyøech kurzech se seznamovali s výrobou keramiky,
ruèního papíru a dárkových obalù.
V roce 2000 pracovníci výtvarné dílny navázali
spolupráci se Speciální mateøskou školou Fakultní
nemocnice Brno. Naši pacienti šili pro nemocné dìti
panenky, které slouží k herní terapii.

Interiér výtvarné dílny

GALERIE ŽLUTÝ KOPEC
Bìhem roku 2002 jsme v Galerii Žlutý kopec,
která se nalézá v nové budovì MOÚ, zorganizovali
celkem 12 výstav, 12 koncertù (viz práce Edukaèního
centra) a dvì divadelní pøedstavení.

Vernisáž obrazových fotografií Jadrana Šetlíka

ÚSEK INFORMAÈNÍCH TECHNOLOGIÍ
V roce 2002 byly zakoupeny nové servery Dell (PowerEdge 2500 nyní slouží pro NIS GreyFox, 2 servery
PowerEdge 4600 s diskovým polem PowerVault 221s, které budou nasazeny do konce února 2003 jako hlavní
souborové servery ústavní sítì). Souèasnì s novými servery se pøipravoval pøechod na Novell NetWare 6.
Pokraèovala rekonstrukce poèítaèové sítì. V celém areálu MOÚ (s výjimkou budovy, kde probìhne rekonstrukce
v roce 2003) je k dispozici 100 Mb sí•, která byla napojena na již vybudovanou optickou páteø. Tato sí• umožòuje
nasazení poèítaèù pro telemedicínu, které byly v rámci tohoto projektu zakoupeny a instalovány na jednotlivá
pracovištì.
Nemocnièní informaèní systém GreyFox
V nemocnièním informaèním systému (NIS) GreyFox bylo v roce 2002 realizováno:
• zakoupili jsme 25 licencí produktù Progress V9 Enterprise Database, Client Networking a 25 licencí produktù NIS
GreyFox. Úsek pøipravoval pøechod databáze verze 8 do verze 9 a byla umožnìna dálková správa databáze
dodavatelem,
• od poèátku roku 2002 byl uveden do provozního užívání modul STRAVOVÁNÍ. Koncem roku byl elektronicky
propojen s modulem ASEP,

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002

• po zakoupení a užívání nového ekonomického softwaru FEIS byl realizován elektronický pøenos výkonù
vykazujících subjektù (lékaøù) z GreyFoxu do systému FEIS. Po celkovém zaúètování výnosù a nákladù jsou
exportována data z FEIS, která jsou podkladem pro zpracování tabulek hospodaøení nákladových støedisek. Tyto
tabulky hospodaøení jsou pøístupné na Intranetu,
• byla vypracována nová agenda HRAZENÁ UDÁLOST, týkající se zvláštního úètování ambulantních
a hospitalizovaných samoplátcù a pacientù, kteøí chtìjí být vyšetøeni v rámci Komplexního preventivního
programu MOÚ. Agenda byla zapracována do všech modulù GreyFoxu,
• do ambulantního modulu byl zapracován nový program - Kniha laboratorních záznamù ambulantních pacientù
(Konsilia Laboratorní vyšetøení) - pøehled všech laboratorních záznamù pacientù prošlých toho dne ambulancí
pøihlášeného uživatele,
• novì bylo umožnìno registrovat u pacienta celý obsah Žádanky o schválení (povolení) revizním lékaøem.
K žádankám vytvoøeným na konkrétním pracovišti je umožnìno pro již schválené žádanky zadat èíslo schválení.
Do NISu byl zapracován Poukaz pro ortopedickou pomùcku,
• navázali jsme spolupráci s Univerzitním onkologickým centrem MU - program BREAST, který byl naplnìn
laboratorními výsledky urèitých metod,
• byla nadefinována Poradna pro zdravou výživu,
• v modulu Kanceláø byla zapracována kontrola na nutnost vyplnìní adresy pacienta, nová funkce Pøehled
vydaných neschopenek, byly nastaveny nové atributy kontrolující správnost vykazování léèiv a jejich
pøedepisování, byly vytvoøeny nové statistické pøehledy a øada dalších vylepšení pro uživatelský komfort.

V NIS GreyFox v roce 2002 pokraèovaly následující práce.
• V modulu PATOLOGIE byly provedeny úpravy - zavedení parametrizované klasifikace histopatologických nálezù
do praxe podle standardních mezinárodních klasifikaèních systémù (TNM èíselník). Uvedení do provozu probìhne
poèátkem roku 2003.
• Byl dopracován modul chemoterapie ke zkušebnímu provozu.
• Byl napojen nový analyzátor Advia 120 s obousmìrnou komunikací.
• Pokraèovalo se ve studii Recepce pro ambulantní onkologické pacienty.
V NIS GreyFox byly novì vypracovány tyto projekty:

tranfuzní modul se skladem,
parametrizovaná dokumentace,
klinické studie se speciálními vazbami na chemoterapii a RDG (velikosti lezí a hodnocení vývoje leze),
analýza modulu Tkáòová banka,
analýza zpracování sesterské dokumentace formuláøe.

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR
Na Regionálním centru NOR se sídlem v MOÚ byla od èervence 2002 uskuteènìna organizaèní zmìna, podle které toto
pracovištì ukládá do centrální databáze všechna hlášení ze zdravotnických zaøízení Jihomoravského a Zlínského kraje a
Kraje Vysoèina. Jejich 15 okresních center zùstává zachováno s cílem udržet odpovídající úroveò hlášení novotvarù ze
spádových zdravotnických zaøízení a minimalizovat dohledávání chybìjících dat. Od podzimu 2002 byla okresní centra NOR
pøímo napojena na centrální údaje na KRSRZIS (Koordinaèní støedisko rezortních zdravotních informaèních systémù), které
v IKEM ustavilo MZ ÈR. Souèasnì ÚZIS ÈR upøesnil pøístupová práva k individuálním a souhrnným údajùm pro regionální
a okresní centra NOR v souladu se Zák. è. 101/2000 Sb. a Zák. è. 260/2001 Sb. Žadatelé o individuální zpracování,
vycházející z osobních údajù onkologických nemocných, se proto se svou žádostí musejí obrátit na ÚZIS ÈR.
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Pøehledy o pokraèujícím výskytu malignit a trendech jejich prevalence byly souèástí 17ti odborných sdìlení a 16ti
popularizujících pøednášek. Jejich souèástí byly také dílèí výsledky ze 2 grantových úkolù (IGA, GAÈR), uvedených ve
3 dokonèovaných publikacích a 2 odborných pøíspìvcích: za dùležitý je považován odhad pøímých nákladù podle trendù
prevalance a vstupních dat VZP, vynaložených za výkony onkologické péèe v ÈR v roce 2000. Kromì pøijatého projektu
(GA ÈR) na další 2 roky pokraèovala veøejnì vzdìlávací èinnost RC NOR vydáním aktualizované verze textu o varovných
pøíznacích malignit a i nadále spolupracovala s Ès.poštou (oznaèení 34 tis. zásilek razítky na podporu prevence nádorù).
Významná byla úèast regionálních center na pøípravì podkladù z IARC Lyon, umožòující napojení NOR na registry EU.

ODBORNÁ KNIHOVNA
Odborná knihovna Masarykova onkologického
ústavu slouží nejen zamìstnancùm ústavu, ale i externím
odborníkùm a studentùm. Knihovna má speciální
akreditaci MZ na poskytování veøejných informaèních
služeb ve zdravotnictví a je aktivním èlenem sítì
lékaøských knihoven ÈR.
V roce 2002 bylo poskytnuto 1 208 absenèních
a 3.205 prezenèních výpùjèek celkem 548 návštìvníkùm,
vypracováno 330 rešerší z CD databází (Cancerlit, BMC)
a z Internetu. Pro potøeby ústavu bylo zhotoveno 75 849
xerokopií. Knihovna cirkuluje 25 vlastních zahranièních
Knihovna
periodik 9ti odborným knihovnám a od 7 institucí získává
tímto zpùsobem 18 periodik pro ústav. Z fondu MOÚ bylo zasláno 781 kopií èasopiseckých èlánkù jiným knihovnám v rámci
MVS (meziknihovní výpùjèní služby), pro naše zamìstnance bylo opatøeno 459 èlánkù formou MVS nebo pøímo
z internetových databází, ke kterým má knihovna v rámci rùzných licencí pøístup. Ze zahranièí bylo získáno pro naše
odborníky 61 èlánkù. V roce 2002 pokraèovala možnost volného vstupu do databází EIFLDirect (Electronic Information for
Libraries), ProQuest (bibliografie); byla obnovena licence databáze OVID (bibliografie a fulltexty). Bezplatný pøístup do
KnowEurope (informace o Evropské unii) v tomto roce skonèil. V rámci bližší spolupráce s knihovnou Lékaøské fakulty MU
zaèala knihovna MOÚ využívat jejich elektronické informaèní zdroje.
Pøírùstek knihovního fondu èinil v loòském roce 270 monografií, tj. o tøetinu více než loni, 54 roèníkù èasopisù (z toho
29 zahranièních) a 8 CD databází. Pokraèovalo se v revizi zastaralých publikací, jejichž seznam bude pøedložen k vyøazení.
Kromì katalogizace nových monografií a retrokonverze staršího fondu zpracovává knihovna od roku 1997 i publikaèní
èinnost pracovníkù MOÚ v programu KP-win, zahájila též evidenci grantových závìreèných zpráv.
Výbìr z katalogu odborné knihovny MOÚ je pøístupný na Internetu na stránce Národní lékaøské knihovny
http://www.nlk.anet.cz v bázích LBS (zahranièní lékaøské monografie) a LSS (zahranièní lékaøské èasopisy). Seznam
èasopisù je vystaven i na stránce MOÚ, pøímý www vstup do kompletní databáze knih v programu KP-win bude realizován
v letošním roce.

ÚSEK EKONOMIKY ZDRAVOTNÍ ONKOLOGICKÉ PÉÈE
Úsek byl novì koncipován, aby sledoval ekonomické aspekty onkologické zdravotní péèe u vybraných zhoubných
nádorových onemocnìní. Projekt je realizován za podpory Vìdeckovýzkumného zámìru MOÚ v úzké spolupráci s dalšími
pracovišti ústavními (klinická oddìlení, úsek biostatistiky a analýz, úsek informaèních technologií) i mimoústavními
(katedra veøejné ekonomie ESF MU Brno). V roce 2002 zapoèala práce nad pilotními studiemi nákladovosti u skupiny
nejvýznamnìjších diagnóz (jednotlivá klinická stadia ZN prsu žen, plic, kolorekta, èípku dìložního, maligního melanomu,
prostaty). Pøedbìžné výsledky týkající se nákladovosti ZN prsu žen a ZN èípku dìložního byly prezentovány na dvou
tuzemských odborných konferencích (2 pøednášky publikované ve sbornících).
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ÚSEK BIOSTATISTIKY A ANALÝZ
V roce 2002 byl doøešen grantový projekt IGA „Diagnostika nádorových onemocnìní podle stadií v údajích Národního
onkologického registru epidemiologická studie“, který se zabýval trendy incidence vybraných nádorových onemocnìní na
Moravì. Výsledky jsou k dispozici na www stránkách ústavu v rubrice „Naše týmy - výzkum“. Druhým rokem pokraèovalo
øešení dalšího projektu IGA „Ekonomická efektivnost plošného mamografického screeningu v podmínkách ÈR“.
Úsek poskytuje v rámci ústavu služby v oblasti biostatistiky a souvisejícího databázového zpracování dat.
Pracovníci úseku se ve spolupráci s dalšími odbornými úseky podíleli na vývoji NIS GreyFox, v roce 2002 zpracovali
a dodavatelské firmì MEDICON k realizaci pøedali analýzy obálky chorobopisu, patologického modulu, radiologického
modulu a sledování mimoøádných jevù v ošetøovatelské péèi. V souvislosti s touto èinností se také zabývali zpracováním
metodických materiálù a rozborem kvality vedení zdravotnické dokumentace.
Úsek úzce spolupracoval s úsekem Ekonomiky zdravotní onkologické péèe na analýzách ekonomické nároènosti péèe
u vybraných diagnóz.
V roce 2002 úsek prezentoval 7 sdìlení, z toho 3 jako hlavní autoøi a 4 jako spoluautoøi.

8. VÌDECKO-VÝZKUMNÁ ÈINNOST ÚSTAVU
Masarykovu onkologickému ústavu se i pøes nesnadné podmínky financování zdravotnictví obecnì v roce 2002 daøilo
udržovat na dobré úrovni k rutinní diagnostické, léèebné a preventivní èinnosti i celé spektrum výzkumných a rozvojových
programù. Pøehled úèelových grantù IGA MZ ÈR a dalších zdrojù pro výzkumnou èinnost je uveden v další èásti výroèní
zprávy.
Zvláštní pozornost byla vìnována øešení a další modernizaci struktury institucionálního výzkumného zámìru MZ ÈR,
který byl èlenìn do šesti programù a asi tøicítky dílèích projektù. K silným stránkám výzkumných èinností ústavu patøila
oblast predikce rizika vzniku nádorù a genetické testování u vybraných skupin pøi Oddìlení epidemiologie a genetiky
nádorù, posílená navíc v tomto roce také jednotným metodickým návodem pro využívání služeb onkogenetikù napøíè
republikou. Úspìchù dosáhly také výzkumné laboratoøe Základny experimentální onkologie jak v dílèích ocenìních
nìkterých svých pracovníkù (viz samostatná kapitola), tak ovšem i v øadì nových výsledkù z oblasti regulace bunìèného
cyklu, role supresorových genù, regulaèní dráhy STAT/SOCS a výzkumu apoptózy. Praktických aplikací dosáhly výsledky
laboratoøe prediktivní onkologie jak pøi stanovení mRNA transkriptù nìkterých enzymù se vztahem k resistenci na léèbu
fluoropyrimidiny, tak ovšem i úspìšná RT PCR detekce mikrometastáz v kostní døeni i periferní krvi. Právì v této oblasti je
však klíèová spolupráce s Oddìlením patologie, které provádìlo obdobné sondy na úrovni proteinu a získalo svými
metodami také výsledky v oblasti výzkumu apoptózy nádorových bunìk i jejich receptorové výbavy. Oddìlení laboratorní
medicíny se vìnovalo jednak problematice využití tradièních i novìjších sérových markerù pro monitorování prùbìhu
choroby , ovšem metodickým stránkám detekce steroidních receptorù jako prediktorù efektu endokrinní léèby i dalším
prediktorovým molekulám jako je HER2/neu a telomeráza.
Radiodiagnostickému oddìlení se spolu s pracovníky Základny onkologické informatiky podaøilo uvést do provozu první
èásti telemedicínského projektu elektronické archivace a sdílení obrazových informací. Kromì reálných výstupù v klinické
praxi skýtá tento systém celou øadu nových možností také pro výuku a výzkum a také tato hlediska využití jsou již dále
zdokonalována i v širší spolupráci s jinými zdravotnickými a univerzitními provozy. Radiodiagnostika se také aktivnì
podílela na koordinaci i prùbìžném hodnocení celostátního projektu èasné diagnostiky nádorù prsu a ústav hostil na své
pùdì na toto téma nìkolik významných celostátních setkání odborníkù.
Klinická oddìlení navazovala na nìkteré laboratorní programy, nicménì èást úkolù øešila na bázi vlastních dílèích
projektù, úèelových grantù nebo øádnì registrovaných klinických studií. Chirurgie získala v roce 2002 z prostøedkù VZ
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zaøízení pro radiofrekvenèní ablaci a tento program se bìhem roku rozbìhl s velmi dobrými výsledky v desítkách
transkutánních i otevøených destrukcích neresekabilních jaterních metastáz. Výraznì se také rozšíøily výzkumné
a rozvojové aktivity v mapování uzlinového metastazování a cíleném odstraòování uzlinových metastáz, jak u nádorù prsu
a melanomu, tak ovšem i v digestivní a gynekologické onkochirurgii. Chirurgické oddìlení pokraèovalo rovnìž v unikátní
spolupráci s Kardiochirurgickým a transplantaèním centrem pøi vývoji metody hypertermických extrakorporálních perfuzí
konèetin cytostatiky a ve spolupráci s Oddìlením radiaèní onkologie pøi vývoji intersticiální postresekèní brachyradioterapie.
Instalace nového systému pro HDR brachyterapii i moderního 3D plánovacího systému umožnila na Oddìlení radiaèní
onkologie nebývalé rozvojové i výzkumné aktivity jak v oblasti aplikací brachyterapie, tak i konformaèní teleradioterapii
a hledání co nejšetrnìjších metod pøi radioterapii dìtských pacientù. Klinika komplexní onkologické péèe integrovala
pøedevším projekty související s chemoterapií, nádorù poèínaje oblastí klinických hodnocení s bezmála tøicítkou klinickou
studií až po dílèí projekty výzkumného zámìru zamìøené na individualizovanou a monitorovanou chemoterapii. Ve
spolupráci s Oddìlením radiaèní onkologie i s chirurgy se zdá zvláštì perspektivní pro širokou praxi užití pøedoperaèní
konkomitantní chemoradioterapie u adenokarcinomu rekta, kde je obligátnì dosahováno nejen pøedoperaèního
downstagingu, nýbrž i úplných klinických a patologických remisí.
Rozvojový charakter má nespornì také originální pøístup MOÚ ke koncepci sekundární prevence založený na vìkovì
specifických a individualizovaných panelech vyšetøení s plnou informovaností klientù a vyèíslením statistické míry jistoty
o nepøítomnosti nádoru, jak jej MOÚ v rámci svých možností v roce 2002 již také uvedl v život. Orientaci v potøebách
primární i sekundární prevence ústavu významnì pomáhají rovnìž mìsíèní analýzy Informaèního onkologického centra.
V roce 2002 jsme v MOÚ formulovali dlouhodobìjší strategii propojování výzkumu a klinické praxe v programu
s názvem TRANSIT (translational research and new strategy implementation trust). Jde v podstatì o podporu a tlak na
urychlení vývoje v nìkterých oblastech onkologické diagnostiky, terapie a informatiky, které se mohou pozitivnì odrazit na
zkvalitnìní péèe a léèebných výsledcích. Jde pøedevším o celou problematiku prediktivní onkologie a cílené onkoterapie,
dále o detekci mikroreziduální nádorové choroby všech forem, funkèní zobrazování nádorù (vèetnì metody PET, jejíž
instalace se z roku 2002 zpozdila na rok 2003), individualizovanou farmakoterapii nádorù na bázi prediktivních testù
i rozvoje farmakogenetiky jako oboru velmi nového a využívání integrovaných zdrojù obrazových informací v již
vybudovaném systému telemedicínských služeb.
S udržitelným rozvojem ve zdravotnictví má nespornì mnoho spoleèného také zohlednìní ekonomické stránky
výzkumných i diagnosticko-preventivních èinností. V roce 2002 byly položeny dobré softwarové základy také pro tento
okruh práce a demonstrovány první výsledky.
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3) Masarykùv onkologický ústav se zúèastnil 10. mezinárodního
veletrhu zdravotnické techniky a farmacie MEFA. Informaèní
onkologické centrum, které se zde prezentovalo, získalo za brožury
vydané v MOÚ i za webové stránky, které jsou zamìøeny na širokou
veøejnost, Cenu generálního øeditele Veletrhy Brno, a.s.

Pri príležitosti 10. mezinárodního veletrhu
zdravotnické techniky a farmacie MEFA

MEFA
dekuji

4) Pracovní kolektiv ústavní lékárny získal v roce 2002 certifikát
jakosti ISO 9001:2000. Je tak první nemocnièní lékárnou, která
splnila normy ISO v plném rozsahu vèetnì obtížné kapitoly „návrh
a vývoj“. Tato kapitola byla naplnìna v rámci klinických hodnocení.

Cenu generálního reditele
Veletrhy Brno, a.s.
exponátu

Soubor informaèních materiálù Onkologického informaèního centra
Masarykova onkologického ústavu

výrobce

Masarykùv onkologický ústav
vystavovatel

5) Ústavní lékárna vyhrála soutìž „iLekárna 2002“. Jejím
vyhlašovatelem je webový portál www.apatykar.cz s podporou
Èeské lékárnické komory a pøihlásit do soutìže se mùže každá
lékárna, která má vytvoøenou vlastní webovou prezentaci.

Masarykùv onkologický ústav

datum

generální reditel a.s. Veletrhy Brno

12. SPONZOØI A DÁRCI
Specializovaná zdravotnická zaøízení jsou ve svìtì financována z nìkolika zdrojù. Jedním z nich bývají dary a finanèní
pomoc nejrùznìjších sponzorù. Také MOÚ má to štìstí, že mu tímto zpùsobem øada jednotlivcù i organizací pomáhá. Chtìli
bychom jim všem na tomto místì podìkovat. Ale vzhledem k tomu, že jich je celá øada a úplný výèet by byl dlouhý, uvádíme
pouze ty nejvìtší:
Nadace Archa Chantal
SEPES PROMOTION, spol. s r.o.
Pharma Tech, s.r.o.
ROCHE, s.r.o.
Jihomoravská energetika, a.s.
Bristol-Myers Squibb, s.r.o.
PLIVA Lachema a.s.

AMEDIS, spol. s r.o.
Masarykova onkologická nadace
KRD, obchodní spoleènost, s.r.o.
DE-PLUS, s.r.o.
Antonín Zedníèek
PIRELLI TYRE (EUROPE) S.A. CZECH
Novartis Czech Republic, s.r.o. Pharma
ALFA-HELIKOPTER, spol. s r.o.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002

13. CÍLE PRO ROK 2003
Rok 2003 by se mìl stát konsolidaèním rokem øady zmìn, které byly v posledních dvou letech nastaveny. Je tøeba
dotahovat do úspìšného konce to, co bylo v minulosti zapoèato. Sem patøí nespornì rekonstrukce budov a vybudování PET
centra, ustálení, ale i zlepšování ekonomické situace ústavu, s èímž budou souviset další investièní možnosti ústavu. Bude
tøeba obnovit jeden z lineárních urychlovaèù a zároveò zaèít jednání o vybudování dalšího, tøetího lineárního urychlovaèe.
Snahy budou i o získání možnosti provádìt v našem zdravotnickém zaøízení magnetickou rezonanci a o další zdokonalení
sítì telemedicíny ve spojení s dalšími pracovišti v Brnì a okolí. Èeká nás rozšíøení pregraduální výuky, což bude spojeno
s intenzivním nasazením zainteresových pracovníkù.
Takových drobných i vìtších úkolù je celá øada. I když jsem uvedl rok 2003 jako konsolidaèní, pøesto je vidìt, že se budou
zavádìt a rozvíjet i nové programy, které pøinesou vìtší pracovní zátìž pro vìtšinu z nás. S tím bude souviset i další
navyšování mzdových výdajù, aby dobøe vykonaná práce byla správnì ohodnocena.
Vìøím, že se nám dílo podaøí, pokud budeme spoleènì pracovat s takovým pochopením personálu jako doposud.

doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
øeditel

