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Vážené dámy, vážení pánové,
jako každý rok, i letos dostáváte do rukou výroční zprávu Masarykova
onkologického ústavu. rok 2010 byl pro náš ústav úspěšný a tak mi dovolte,
abych v úvodu zmínil nejdůležitější události tohoto období.
V lednu jsme oslavili 75 let od založení našeho ústavu. K tomuto výročí
jsme vydali brožuru Kapitoly z dějin Masarykova onkologického ústavu
v Brně autorky doc. phDr. Věry Linhartové, CSc., která přináší řadu nových
informací i unikátních fotografií.
V únoru byly zveřejněny výsledky průzkumu spokojenosti pacientů, který
zadalo Ministerstvo zdravotnictví české republiky v 15 největších přímo
řízených organizacích s názvem Kvalita očima pacientů. V tomto průzkumu
byl Masarykův onkologický ústav vyhodnocen jako nejlepší.
Do března jsme akreditovali další dvě pracoviště, a to Úsek diagnostické
bioptické patologie a oddělení laboratorní medicíny dle normy čSn En ISo 15189 pro zdravotnická zařízení.
navázali jsme tak na předchozí úspěšné akreditace SaK a JCI v roce předchozím. V témže měsíci schválila vláda
čr poskytnutí účelové podpory velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace na projekt našeho ústavu.
V jeho rámci vybuduje MoÚ společně s dalšími pracovišti v české republice síť biobank, která bude začleněna
do nadnárodního konsorcia BBMrI (Biobanking and Biomolecular resources research Infrastructure).
V dubnu se uskutečnily Brněnské onkologické dny, odborná akce pro lékaře i nelékařské pracovníky
s dlouholetou tradicí. Jde o největší akci svého druhu v české republice, která byla v roce 2010 podtržena
historicky nejpočetnější účastí.
Ve stejném měsíci jsme uvedli do provozu lineární urychlovač Varian Clinax iX, moderní přístroj obsahující
nejlepší dostupnou technologii, který umožňuje 4D- konformní radioterapii a technologii objemově
modulované radioterapie.
Významné byly i naše úspěchy při čerpání peněz z evropských fondů. Byly dokončeny projekty WiFi
systému pro zvýšení kvality péče a bezpečnosti nemocných i personálu a projekt zlepšení systému prevence
nozokomiálních nákaz.
V listopadu nám byl podpisem ministra školství přidělen z evropských fondů projekt rECaMo – regionální
centrum aplikované molekulární onkologie. Jeho realizace s dotací z evropských fondů ve výši téměř
300 milionů korun začne v roce 2011 a umožní výrazný rozvoj vědy a výzkumu v ústavu včetně národní
i mezinárodní spolupráce. na financování tohoto projektu se bude podílet i MoÚ.
V oblasti výzkumu se v žebříčku odborných publikací s impakt faktorem trvale držíme na předních místech
v rámci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
na konci roku byl dokončen nový chirurgický pavilon včetně kompletního vybavení. zahrnuje moderní
operační sály, anesteziologicko-resuscitační oddělení, jednotku multioborové intenzivní péče, centrální
sterilizaci a oddělení bioptické patologie.
obtížnou ekonomickou situaci jsme dokázali zvládnout a ústav na konci roku skončil v černých číslech.
Jsme si vědomi, že otázka financování zdravotnictví je mimořádně citlivá, a proto se i nadále zaměřujeme
na optimalizaci hospodaření našeho ústavu.
Masarykův onkologický ústav je unikátním onkologickým centrem, řešícím komplexně péči o nemocné
se solidními nádory. aplikujeme nejmodernější metody z oblasti prevence, diagnostiky a všechny dostupné
modality protinádorové léčby.
zdravotní péče a bezpečí pacientů v MoÚ je stále prioritou všech našich pracovníků.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
ředitel
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Vedení Masarykova onkologického ústavu
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
vorlicek@mou.cz
náměstek pro rozvoj, vědu a výuku
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. (do 10. 2.)
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (do 30. 6.)
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (od 1. 7.)
msvoboda@mou.cz
náměstek pro léčebně preventivní péči
MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
kiss@mou.cz
náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky PhDr. Jana Kocourková
jkocourkova@mou.cz
náměstkyně pro HTS
Ing. Jana Nováčková
novackova@mou.cz
ekonomický náměstek
Ing. Petr Kovařík (do 31. 5.)
Ing. Marie Kučerová (od 1. 9.)
marie.kucerova@mou.cz
náměstek pro právní služby a presonalistiku
Mgr. Radek Policar
policar@mou.cz
náměstkyně pro lékárenskou péči
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
kozakova@mou.cz
vedoucí oddělení informatiky
Ing. Eva Konečná (od 1. 6.)
konecna@mou.cz
ředitel

Vědecká rada
MUDr. Marek Svoboda, ph.D.
Ing. et Ing. Jan adam
prof. MUDr. Ivan čapov, CSc.
MUDr. regina Demlová, ph.D.
doc. rnDr. Ladislav Dušek, ph.D.
MUDr. zdeněk Eber
doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
MUDr. David Feltl, ph.D.
MUDr. Lenka Foretová, ph.D.
prof. MUDr. Marián Hajdúch, ph.D.
prof. MUDr. roman Hájek, CSc.
MUDr. Josef Chovanec, ph.D.
prof. MUDr. zdeněk Kala, CSc.
MUDr. Igor Kiss, ph.D.
pharmDr. Šárka Kozáková, MBa
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
MUDr. petr Müller, ph.D.

MUDr. rudolf nenutil, CSc.
prof. MUDr. Miroslav penka, CSc.
MUDr. Katarína petráková
rnDr. Šárka pospíšilová, ph.D.
prof. MUDr. Martin Smrčka, ph.D.
doc. MUDr. renata Soumarová, ph.D.
prof. MUDr. pavel Šlampa, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, ph.D.
rnDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
prof. MUDr. rostislav Vyzula,CSc.
vědecký tajemník
rnDr. Lenka Dubská, ph.D. (do 28. 2.)
MUDr. Marek Svoboda, ph.D. (od 15. 2. do 30. 6.)
rnDr. ondřej Slabý, ph.D. (od 1. 7.)

Vedení klinik a jednotlivých odborných zdravotnických oddělení
K L I n I K a Ko M p L E X n í o n Ko Lo G I C K É p É č E
přednosta
prof. MUDr. rostislav Vyzula, CSc., vyzula@mou.cz
zástupce pro LPP, primářka
MUDr. Katarína petráková, petrak@mou.cz
primář
MUDr. Igor Kiss, ph.D., kiss@mou.cz
zástupce pro školství
MUDr. ondřej Sláma, oslama@mou.cz
vrchní sestra
Bc. Darja navrátilová (do 31. 3.)
Mariana Brabencová (od 1. 6.)
K L I n I K a r a D I ač n í o n Ko Lo G I E
přednosta
prof. MUDr. pavel Šlampa, CSc., slampa@mou.cz
primář
MUDr. petr čoupek, coupek@mou.cz
vrchní sestra
Bc. zdeňka Bednářová, bednarova@mou.cz
vedoucí radiologická asistentka Jana Badurová, badurova@mou.cz
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o D D Ě L E n í C H I r U r G I C K É o n Ko Lo G I E
primář
MUDr. Vojtech Chrenko, CSc., chrenko@mou.cz
vrchní sestra
Jana Vozdecká, vozdecka@mou.cz
C E n T r á L n í o p E r a č n í S á LY
primář
MUDr. zdeněk Eber, eber@mou.cz
vrchní sestra
Helena Stejskalová, stejskalova@mou.cz
Dne 19. 11. 2010 bylo z organizačních důvodů oddělení chirurgické onkologie sloučeno s Centrálními
operačními sály a vzniklo oDDĚLEní CHIrUrGICKÉ onKoLoGIE a opEračníCH SáLŮ, do jehož čela
byl jmenován MUDr. zdeněk Eber. Vrchními sestrami zůstaly – na chirurgické části Jana Vozdecká,
na operačních sálech Helena Stejskalová.
o D D Ě L E n í U r o Lo G I C K É o n Ko Lo G I E
primář
doc. MUDr. Jan Doležel, ph.D., dolezel@mou.cz
vrchní sestra
Vladimíra Žižková, zizkova@mou.cz
o D D Ě L E n í G Y n E Ko Lo G I C K É o n Ko Lo G I E
primář
MUDr. Josef Chovanec, ph.D., chovanec@mou.cz
vrchní sestra
Bc. zdeňka pešová, pesova@mou.cz
a n E S T E z I o Lo G I C Ko - r E S U S C I Tač n í o D D Ě L E n í
primářka
MUDr. Helena Buřilová (do 31. 3.)
MUDr. petr Jelínek (od 1. 4. 2010), jelinek@mou.cz
vrchní sestra
Bc. Hana píšová, pisova@mou.cz
o D D Ě L E n í r a D I o Lo G I E
primářka
vedoucí radiologický asistent

MUDr. Helena Bartoňková, bartonkova@mou.cz
pavel Jaroš, jaros@mou.cz

oDDĚLEní nUKLEární MEDICínY
primář
MUDr. Karol Bolčák, bolcak@mou.cz
vrchní sestra
Mgr. Jaromíra Mojžíšová, mojzisova@mou.cz
o D D Ě L E n í r a D I o Lo G I C K É F Y z I K Y
vedoucí
Ing. Vladimír Kovář, kovar@mou.cz
o D D Ě L E n í r E H a B I L I TaC E a F Y z I K á L n í M E D I C í n Y
primářka
MUDr. aranka Korvasová, korvasova@mou.cz
vedoucí fyzioterapeutka
Mgr. Jana Chudíková, chudikova@mou.cz
o D D Ě L E n í L a B o r aTo r n í M E D I C í n Y
primář
doc. MUDr. Dalibor Valík, ph.D., valik@mou.cz
o D D Ě L E n í o n Ko Lo G I C K É a E X p E r I M E n Tá L n í paTo Lo G I E
primář
MUDr. rudolf nenutil, CSc. ( do 31. 7.)
MUDr. pavel Fabian, ph.D. (od 1. 8.), fabian@mou.cz
vedoucí laboratoří
Mgr. Šárka Bořilová (do 31. 5.)
Mgr. Hana Jiříkovská (od 1. 6.)
úseková laborantka
Dagmar Kohoutková, kohoutkova@mou.cz
o D D Ě L E n í G E n E T I K Y a E p I D E M I o Lo G I E n á D o r Ů
primářka
MUDr. Lenka Foretová, ph.D., foretova@mou.cz
vedoucí molekulárně
genetické laboratoře
rnDr. Eva Macháčková, ph.D., machackova@mou.cz
o D D Ě L E n í K L I n I C K ýC H H o D n o C E n í
vedoucí lékařka
MUDr. regina Demlová
Ú S TaV n í L É K á r n a
vedoucí lékárník
pharmDr. Šárka Kozáková, MBa, kozakova@mou.cz
ved. farmaceutická asistentka romana Vejpustková, vejpustkova@mou.cz
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1 . H O S P O D A Ř E N Í Ú S TAV U
V roce 2010 měl MoÚ uzavřené rámcové smlouvy o úhradě zdravotní péče s těmito zdravotními
pojišťovnami:
• 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna čr
• 201 Vojenská zdravotní pojišťovna čr
• 205 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna
• 207 oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
• 211 zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
• 213 revírní bratrská pokladna v ostravě
• 217 zdravotní pojišťovna Metal-aliance
• 222 česká národní zdravotní pojišťovna
• 227 zdravotní pojišťovna aGEL
• 228 zdravotní pojišťovna MEDIa
EKonoMICKÉ InForMaCE
ROZVAHA – v tis. Kč
AKTIVA
A. Stálá aktiva
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
2. oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
3. Dlouhodobý hmotný majetek
4. oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
B. Oběžná aktiva
1. zásoby
2. pohledávky
3. Finanční majetek
AKTIVA CELKEM
PASIVA
C. Vlastní zdroje
1. Majetkové fondy
2. Finanční a peněžní fondy
3. Hospodářský výsledek
D. Cizí zdroje
1. Krátkodobé závazky
PASIVA CELKEM
Z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY – v tis. Kč
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Energie
prodané zboží
opravy, cestovné, služby
osobní náklady
ostatní a finanční náklady
odpisy dlouhodobého majetku
NÁKLADY CELKEM
VÝNOSY
Tržby za služby
Tržby za prodané zboží
ostatní a finanční výnosy
VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ

6

31/12/2010

31/12/2009

108 145
94 534
3 020 404
1 083 010

98 815
77 116
2 464 171
958 268

26 256
122 297
186 727
2 286 285
31/12/2010

27 863
213 422
200 527
1 969 414
31/12/2009

1 763 810
217 417
15 126

1 429 986
285 925
21 024

289 932
2 286 285
31/12/2010

232 479
1 969 414
31/12/2009

593 488
29 149
144 651
95 198
451 316
18 967
166 814
1 499 583

530 108
29 224
186 819
96 019
437 265
18 699
147 898
1 446 032

1 275 212
155 811
92 374
1 523 397
23 814
15 126

1 193 679
203 917
78 166
1 475 762
29 730
21 024
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Struktura nákladů v %
40
30

11

10
6

Spotřeba
nateriálu

Osobní
náklady

Odpisy
dlouhodoného
majetku

Prodané
zboží

Opravy,
cestovné
a služby

2

1

Energie

Ostatní
náklady
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2. INVESTICE V ROCE 2010
NEMOVITÝ MAJETEK

Významnou investicí MoÚ v uplynulých třech
letech byla výstavba chirurgického pavilonu, který
byl pojmenován po prof. Wernerovi. Dokončením
II. etapy výstavby byl v prosinci 2010 naplněn
záměr vybudovat chirurgický pavilon se čtyřmi
operačními sály a s potřebným zázemím, které
představuje aro s 8 lůžky a JIp se 12 lůžky,
laboratoře a další pracoviště onkologické patologie,
pracoviště centrální sterilizace a související provozní
a technologické prostory jako jsou personální šatny
pro cca 120 osob, skladové prostory a strojovny.
Chirurgický pavilon je spojen nadzemním
koridorem se Švejdovým pavilonem, koridorem
umístěným na úrovni terénu také s Bakešovým
pavilonem a přímo navazuje na pET centrum, kde
je oddělení nukleární medicíny.
První etapa výstavby nesla pracovní název
vybudování energocentra.
pod pojmem energocentrum se v MoÚ rozumí
jednopodlažní podzemní objekt umístěný
ve svažitém terénu navazující na stávající
podzemní podlaží Švejdova pavilonu zahrnující
prostory rozvodny Vn, trafostanice, výměníkové
stanice, prostor pro umístění náhradního zdroje
a naftového hospodářství aj.
Celkové náklady I. etapy byly 42,017 mil. Kč, z toho
30,820 mil. Kč jsme čerpali ze státního rozpočtu
a 11,649 mil. Kč z vlastních zdrojů.
Výstavba první etapy měla tyto klíčové okamžiky:
• stavební povolení vydáno v 12/2007,
• zahájení stavebních prací 05/2008,
• ukončení prací a vydání kolaudačního
souhlasu 12/2008.
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Druhá etapa, tedy výstavba Wernerova pavilonu, se uskutečnila v těchto termínech a finančních
objemech:
• stavební povolení 08/2008,
• od 08/2008 do 08/2009 zadávací řízení
na zakázky na stavební práce, inženýrské
činnosti a dodávku zdravotnické techniky
a prvotního vybavení včetně zabezpečení
částečného financování ze státního rozpočtu
ve výši 309 mil. Kč,
• zahájení stavebních prací 09/2009,
• 3. a 4. Q 2010 dodávka zT a vybavení,
• ukončení stavebních prací a vydání
kolaudačního souhlasu 12/2010
• celkové investiční náklady 452,617 mil. Kč,
z toho 308,615 mil. Kč čerpáno ze státního
rozpočtu, 144,002 mil. Kč vlastní zdroje,
neinvestiční výdaje ve výši 10,844 mil. Kč
hrazené z vlastních zdrojů,
• z celkových investičních nákladů ve výši
452,617 mil. Kč činí:
− inv. náklady na přípravy a zabezpečení
akce (projekty a inž. činnost)
15,080 mil. Kč,
− inv. náklady na stavební objekty
a provozní soubory a technologie
315,070 mil. Kč,
− inv. náklady na zdravotnickou techniku
a prvotní vybavení 122,456 mil Kč.
Další investiční akce zajišťované investičním
oddělením v roce 2010:
• stavební úpravy pro umístění technologie
lineárního urychlovače (zahájeno v r. 2009
v celkovém objemu 9,596 mil. Kč, z toho
0,537 mil. Kč v roce 2010),
• stavební úpravy na rTG pro umístění nové
technologie – 0,285 mil. Kč,
• rekonstrukce klimatizace v serverovně –
0,340 mil. Kč,
• regionální centrum aplikované molekulární
onkologie – rECaMo – projekční příprava
a inženýrské činnosti – 3,437 mil. Kč,
• Centrum popularizace vědy a techniky:
projekční příprava a inženýrské činnosti (projekt pro stavební povolení) – 0,132 mil. Kč.

Výroční zpráVa 2010

MOVITÝ MAJETEK
V roce 2010 byla pořízena digitální radiografie
s flat panelem v hodnotě 11 mil. Kč. Stávající
skiagraficko-skiaskopický komplet prestilix 1600
byl nahrazen plně digitálním multifunkčním
systémem firmy Siemens axiom Luminos drF.
přístroj umožňuje veškerá skiagrafická vyšetření
a intervenční výkony pod skiaskopickou kontrolou,
zejména zažívacího traktu.

V oblasti přístrojové techniky jsme realizovali řadu
dalších investic v celkové částce 17 mil. Kč, např.
ultrazvuk pro gynekologii a urologii, narkotizační
přístroj pro dětskou anestezii, gamasondy,
chlazené centrifugy, antidekubitní matrace,
dusíkový kontejner pro banku biologického
materiálu, světelný mikroskop s CCD kamerou,
robot na izolaci nukleových kyselin, zařízení pro
detekci na destičkách, tkáňový automat.
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3 . Z H O D N O C E N Í Z D R AV OT N Í P É Č E Z A R O K 2 0 1 0
Počet lůžek
z toho intenzivních
Využití lůžkové kapacity
průměrná ošetřovací doba
ambulantní ošetření celkem
počet hospitalizovaných celkem

2005

2006

2007

2008

2009

2010

230

261

261

261

279

279

20

23

23

23

23

23

93%

84%

87%

81%

80%

80%

10,66 dne 11,07 dne 10,23 dne 9,33 dne

9,10 dne

8,9 dne

184 682

160 351

173 000

174 244

189 467

190 779

7 356

7 432

8 200

8 531

8 865

9 043

632

596

674

685

639

687

Počet vybraných výkonů
Gynekologická onkologie – počet operací
Chirurgická onkologie – počet operací
Urologická endoskopie
Gastroenterologická endoskopie
radioterapeutické výkony
Chemoterapie
Melanomová komise
Mamární komise
Digestivní komise
Komise pro nádory CnS

2 869

3 100

3 124

3 655

3 677

3 821

2 229*

1 987*

2 713*

2 751*

2 982

3 131

1 689

1 833

2 442

2 061

2 092

2 480

130 151

141 582

167 000

183 127

283 651

331 441

9 680

8 693

11 300

13 365

17 237

21 687

927

840

968

699

857

769

1 259

1 415

1 533

1 523

1 448

1 783

233

283

325

239

269

262

50

205

275

272

304

326

5 230

3 244

3 319

4 124

4 515

4 754

Pozitronová emisní tomografie
Celotělová

409

153

111

127

222

199

Fúze pET/CT a pET/MrI

Limitovaná

1 569

667

567

426

428

555

ambulance léčby lymfedému

1 821

1 722

1 652

1 550

1 453

1 500

*údaje byly přepočítány dle nové metodiky
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4. KLINIKY A ODDĚLENÍ
Stěžejním programem Kliniky komplexní
onkologické péče (KKOP) je léčba karcinomu
prsu, digestivních karcinomů, maligního melanomu a germinativních nádorů varlat. V roce
2010 disponovala klinika 125 lůžky včetně 3 lůžek pro intenzivní (intermediární) péči, na kterých bylo ošetřeno 4 983 pacientů a podáno
7 563 chemoterapií. pro větší komfort je podstatná část pacientů léčena ambulantně, k čemuž
slouží 15 ambulancí klinické onkologie s vysoce erudovaným personálem. Všichni lékaři mají
atestaci z klinické onkologie. V roce 2010 bylo
na ambulancích ošetřeno celkem 62 265 pacientů a podáno 13 953 chemoterapií. Kromě nejmodernějších léčebných postupů včetně biologické
léčby nabízí pacientům i účast v klinických studiích. V roce 2010 bylo na KKop otevřeno celkem
19 nových klinických studií.

Součástí kliniky je mamární komise, multidisciplinární seskupení, které navrhuje postup diagnostiky či léčby u pacientek s karcinomem prsu.
členy komise jsou klinický onkolog, chirurg, radioterapeut, radiodiagnostik 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 2010 prošlo mamární
komisí 1 780 pacientek a pacientů.
V roce 2007 byla zřízená ambulance podpůrné a paliativní onkologie (appo). Jde o specializovanou ambulanci KKop zaměřenou na péči
o pacienty v pokročilých a konečných stadiích
onkologického onemocnění. Formou pravidelných ambulantních kontrol, ale také konziliárních vyšetření pacientů hospitalizovaných
v MoÚ, se snaží zajistit kvalifikovanou a dobře
koordinovanou paliativní péči. Důležitou sou-

částí činnosti appo jsou telefonické konzultace
s ošetřujícími praktickými lékaři, ale také s pacienty a jejich rodinami o různých praktických aspektech paliativní péče (např. léčba bolesti dalších symptomů, organizace péče). V roce 2010
appo ošetřila 2 672 pacientů a poskytla přes 400
telefonických konzultací. appo úzce spolupracuje s ambulancí léčby bolesti a dalšími ambulancemi MoÚ. Ve snaze o nabídku komplexních
služeb jsme v posledním roce prohloubili spolupráci s Domácím hospicem Brno a s oběma lůžkovými hospici v brněnském regionu (Hospic sv.
alžběty Brno, Hospic sv. Josefa rajhrad u Brna).
V roce 2010 pokračovala ve své činnosti ambulance preventivní onkologie.
preventivní prohlídku podstoupilo v loňském
roce 1 422 klientů. záchyt onkologického onemocnění odhadujeme na 0,6 % (řada mimobrněnských klientů byla došetřena a případně diagnostikována na naše doporučení v místě bydliště). V rámci záchytu převažují nádory urogenitálního traktu, kůže a monoklonální gamapatie.
potěšující skutečností je, že v naprosté většině
případů se jednalo o onemocnění v časném stadiu, kdy naděje na trvalé vyléčení je vysoká a kdy
léčba bývá spojena s minimem vedlejších účinků
pro nemocného. Jistý úbytek klientů na začátku
roku byl dán navýšením finanční částky na jedno
vyšetření, ale marketinkovou podporou se podařilo v závěru roku opět počet vyšetřených klientů
navýšit.
Klinika zajišťuje pregraduální a postgraduální
výchovu lékařů. V rámci pregraduálního studia
se jedná o výuku klinické onkologie u studentů
5. ročníku Lékařské fakulty MU, jak domácích, tak
zahraničních. KKop také zajišťuje výuku povinně
volitelného předmětu paliativní medicína pro
studenty 4. a 5. ročníku. V rámci postgraduálního
studia byla úspěšně obhájena disertační práce
u 1 doktoranda a u dalších 11 studium pokračuje.
Výzkumná a vědecká činnost kliniky se soustřeďuje do nově pojmenovaného Centra aplikovatelného výzkumu a jednotlivých grantových
aktivit. Každoročně je publikační aktivita hodnocena Lékařskou fakultou MU – KKop dosáhla celkového výsledku 2 285 bodů, což ji řadí na druhé
místo mezi ústavy této fakulty.
Klinika radiační onkologie (KRO) druhým rokem úspěšně pokračovala v organizační i odborné koordinaci se svým detašovaným pracovištěm
ve Fn u sv. anny v Brně. Stala se největším radioterapeutickým pracovištěm v české republice, které disponuje pěti lineárními urychlovači, moderní
brachyterapií a rentgenovým ozařovačem (obsolentní radiokobaltový ozařovač byl odstraněn).
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biologie a fyziky (SroBF) za nejlepší publikaci
z radiační onkologie (Hynková, Šlampa: radiační
onkologie - učební texty). pracovníci kliniky jsou
spoluautory 17 kapitol tří českých a slovenských
monografiích a čtyř kapitol v učebnici IaEa (International atomic Energy agency). Klinika pokračuje ve spolupráci s organizací IaEa - v loňském roce v MoÚ stážovali dva zahraniční lékaři
a přednosta kliniky byl organizací IaEa vyslán
přednášet problematiku radiační onkologie
do Baku v ázerbajdžánu pro účastníky ze sedmi
států.

Výsledkem bylo dosáhnutí historicky největší bodové produkce zdravotních výkonů, a to 289 mil.
bodů, tj. o 14 % více než v r. 2009.
na pracoviště Kro byl pořízen nový lineární
urychlovač Varian Clinac iX výměnou za starší typ
do rekonstruované ozařovny. na tomto urychlovači byla zavedena technika IGrT (Image Guided
radioTherapy – technika radioterapie řízená obrazem na základě CT zobrazení přímo na ozařovači) a unikátní technika vysoce konformní modulované radioterapie kyvem (rapidarc), která
se začala používat i pro extrakraniální stereotaktickou radioterapii a radiochirurgii. pracovišti
Kro patří republikový primát v aplikaci stereotaktické radiochirurgie a je jediné pracoviště
v čr standardně aplikující v takové šíři radiochirurgii v oblasti hlavy i mimo ni, extrakraniálně.
Lékaři kliniky se v rámci jednotné onkologie
v Brně podílejí na činnosti deseti multioborových odborných komisí ve spolupráci s pracovníky Fn Brno a Fn u sv. anny v Brně. zajišťují
činnost dvou multioborových komisí (nádory
mozku a gynekologické oblasti) a dále se podílejí
na činnosti čtyř multioborových komisí v ústavu.
Kro byla organizátorem 3. ročníku česko-slovenského multioborového pracovního setkání Winter Glio Track Meeting, na kterém se řeší
problematika nádorů mozku. pro nelékařské
pracovníky z celé republiky připravila konferenci
Moderní techniky radioterapie.
MUDr. Ludmila Hynková obdržela Chodounského cenu Společnosti radiační onkologie,
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Během roku 2010 došlo ke sloučení oddělení chirurgické onkologie a Centrálních operačních sálů a vzniklo Oddělení chirurgické onkologie a operačních sálů pod vedením prim.
MUDr. zdeňka Ebera. oddělení je rozděleno
na dva týmy: jeden z týmů se věnuje digestivní
onkochirurgii s důrazem na karcinomy tlustého
střeva a konečníku. pracoviště disponuje všemi
modalitami terapie tohoto onemocnění v souladu s nejnovějšími poznatky současné moderní
medicíny. V posledních dvou letech se v rámci
digestivního týmu rozvíjí miniinvazivní onkochiururgické výkony v oblasti rekta - roboticky asistované resekce a amputace rekta.

Stejně tak je rozvíjena transanální endoskopická mikrochirurgie. Celkový počet těchto miniinvazivních operačních výkonů je v současné době
cca 80 za rok. pracoviště tak získává cenné zkušenosti v tomto segmentu operačních výkonů,
což je bezesporu přínosem a zkvalitněním péče
o naše onkologické pacienty. problematika jaterních metastáz patří mezi další priority chirurgického oddělení. Jsou prováděny rozsáhlé jaterní
resekce, rFa (radiofrekvenční ablace), která bude
po otevření nových operačních sálů nahrazena novou progresivnější metodou mikrovlnné ablace.
Další tým je zaměřen na mamární chirurgii a chirurgii kožních nádorů. realizuje více než 800
operačních výkonů pro nádorová onemocnění
prsu ročně, což je nejvyšší počet mezi všemi chi-
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rurgickými pracovišti v čr. V souladu s aktuálními
světovými trendy usiluje o individuální přístup
s minimalizací nežádoucích následků léčby při
zachování její adekvátní onkologické účinnosti.
To se týká nejen operací na prsu samotném, ale
i operací na podpažních mízních uzlinách. V posledních letech vyvinuli lékaři našeho týmu nomogram, který pomáhá pacientkám stanovit riziko nádorového postižení podpažních uzlin a tak
spolurozhodovat o rozsahu operačního výkonu.
nadále je intenzivně rozvíjena možnost okamžité
i odložené rekonstrukce prsu po ablačních výkonech ve spolupráci s plastickými chirurgy. I takto lze mírnit psychická i fyzická traumata, která
s sebou léčba nádorových onemocnění přináší.
Lékaři oddělení jsou součástí odborných indikačních komisí: digestivní, mamární, melanomové
a urologické, které mají nadregionální působnost.
Celý chirurgický tým se aktivně zapojuje
do publikační a pedagogické činnosti. rovněž
sesterský personál v čele s vrchní sestrou Janou
Vozdeckou aktivně spolupracuje na mezinárodní úrovni v oblasti vývoje stomických pomůcek,
účastní se mezinárodních srazů v rámci CoF (Coloplast ostomy Forum) a předává zkušenosti začínajícím sestrám.
Oddělení gynekologické onkologie v roce
2010 disponovalo 27 lůžky, z toho 3 lůžka byla
vyčleněna pro jednotku intenzivní péče. nově
zde diagnostikovali 314 zhoubných gynekologických nádorů.
Zhoubný nádor (ZN) dle lokalizace

počet

zn vulvy

11

zn pochvy

3

zn děložního hrdla

87

zn děložního těla

111

zn vaječníku, tuby a peritonea

81

zn mesenchymální

21

celkem

314

Během loňského roku bylo na oddělení gynekologické onkologie a jeho ambulancích ošetřeno téměř 15 000 pacientek. Loni oddělení získalo
nový ultrazvukový přístroj, který výrazně zvýšil
komfort diagnostiky. Celkem bylo provedeno
6 145 sonografických vyšetření. Velmi výrazně
se vyvíjela operativa, ve které byl kladen důraz
na současné trendy v onkogynekologické chirurgii:
a) provádět kompletní chirurgický staging s dostatečnou vypovídající hodnotou (adekvátní
počty lymfatických uzlin apod.),
b) rozvoj endoskopické operativy,
c) provádění konzervativních fertilitu zachovávajících výkonů.
Řešení problematiky gynekologických zhoubných nádorů má v MoÚ dlouholetou tradici.
od roku 2002, kdy byl zahájen proces akreditací
onkogynekologických center, pracoviště splnilo
všechny podmínky a získalo na základě doporučení výboru české onkologické společnosti, čGpS
a onkogynekologické sekce čGpS akreditaci postgraduálního onkogynekologického centra v čr.
nadále se rozvíjí operační metodiky v detekci sentinelových uzlin u karcinomu vulvy, hrdla a těla
děložního. Jsme jedním z mála pracovišť, které
vyhodnocuje přínos hysteroskopie pro detekci
sentinelové uzliny u karcinomu těla děložního.
V rámci vědecko-výzkumného záměru MoÚ
se naše oddělení zabývá problematikou:
1. komplexní zhodnocení prognostických faktorů u karcinomu děložního hrdla na základě
histopatologie, proteomiky a genomiky,
2. prediktivní a prognostický význam amplifikace genu hTErC při vývoji karcinomu děložního
čípku.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení během roku 2010, kromě standardního zajištění anesteziologické a intenzivní péče o pacienty MoÚ,
se připravovalo na přesun do nových prostor
Wernerova pavilonu.
Během uplynulého roku bylo podáno 3 355
anestezií a na aro bylo hospitalizováno 765 pacientů.

Přehled vybraných operačních výkonů v roce 2010
Název operace

2009

2010

nárůst v %

Celkový počet operací s lymfadenektomií

103

143

+38,8

radikální hysterektomie (Wertheim)

27

45

+66,6

Laparoskopické lymfadenektomie

4

8

+100

LaVH-lapar. asistované vaginální hysterektomie

56

76

+35,7

Trachelektomie + laparoskopická lymfadenektomie

1

3

+200
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pracoviště má k dispozici čtyři kamery umožňující detekovat distribuci radiofarmak v těle
pacienta. Všechny kamery mají samostatný vyhodnocovací systém napojený na paCS, který
umožňuje dlouhodobou archivaci obrazových
dat a jejich zpřístupnění pro jiná pracoviště.
na oddělení se provádí paliativní terapie bolesti u pacientů, kteří mají kostní metastázy, a to
za použití 89 Sr- Chloridu ( Metastron ).

na jaře 2010 byl zahájen provoz anesteziologické ambulance, která zjednodušuje proces
přípravy pacienta k operaci a anestezii a tím zvyšuje jeho bezpečnost a minimalizuje komplikace.
provoz byl umístěn do prostor Masarykova pavilonu v blízkosti aro, nyní je ambulance přesunuta do lépe vyhovujících prostor v ambulantním
traktu Švejdova pavilonu.
V loňské roce se uskutečnila změna ve vedení aro. Svoji funkci primářky na vlastní žádost
ukončila MUDr. Buřilová. novým primářem je
od března 2010 MUDr. petr Jelínek ph.D, dosavadní zástupce primáře. zástupkyní primáře se
stala MUDr. Jiřina Frgalová.

Zákrok

Počet

kosti

1 950

dynamická scintigrafie ledvin

325

Oddělení nukleární medicíny je zaměřeno
na diagnostiku a terapii za pomoci otevřených
zářičů, tj. látek značených rádioaktivními nuklidy
( 99mTc,111 In, 18 F ).

perfuzní scan plic

38

hemangiomy jater

10

hepatobiliární scintigrafie

11

octreoscan

57

oddělení má dvě části:
1. oddělení nukleární medicíny,
2. pracoviště pozitronové emisní tomografie.

lymfografie

747

oddělení provádí celé spektrum diagnostických
vyšetření, z nichž převažuje:
- pozitronová emisní tomografie a hybridní
zobrazení pET / CT,
- statická scintigrafie skeletu zejména u pacientů s karcinomem prsu a prostaty,
- detekce sentinelových uzlin u pacientů
s karcinomem prsu, maligním melaninem,
gynekologickým nádorem, nebo nádorem
prostaty. Vyšetření umožňuje označit regionální lymfatické uzliny a po jejich operativním odstranění provézt histologické
vyšetření,
- dynamická scintigrafie ledvin,
- radionuklidová ventrikulografie umožňuje stanovit ejekční frakci levé komory. Vyšetření je indikováno zejména u pacientů
léčených kardiotoxickým cytostatikem.
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Přehled výkonů za rok 2010

pET

2 225

pET/CT

2 528

Oddělení laboratorní medicíny (oLM) zajišťuje komplexní laboratorní zázemí pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Ve specializovaných oblastech jako je stanovení nádorových
markerů, molekulární prediktivní onkologie, farmakogenetika či cytometrická stanovení neuroblastomových buněk, poskytuje vyšetření i pro
ostatní zdravotnická zařízení. nabídka testů prováděných na oLM je zaměřena na vyšetření nezbytná pro rutinní a specializovaný management
péče o onkologické pacienty a prevenci a včasnou diagnostiku nádorových onemocnění. oLM
tak integruje diagnostiku v centrálních laboratořích (klinická biochemie a hematologie) s imunohematologickými vyšetřeními, s běžnými i specializovanými testy pro stanovení nádorových
markerů, s infekční serologií, s flowcytometrickou analýzou pro imunologické a hematologické aplikace, ale také s molekulárními metodami
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prediktivní onkologie a molekulární mikrobiologie. V roce 2010 získalo oddělení akreditaci podle
normy ISo En 15189 pro zdravotnické laboratoře, a to v oblastech klinická biochemie, klinická
hematologie, imunohematologie, imunologie
a molekulární genetika. oLM disponuje moderními technologiemi pro vývoj a výzkum nových
diagnostických postupů v oblasti onkologie.
pracovníci oLM se významným způsobem zapojují do vědecko-výzkumných aktivit a podílejí se
na pregraduální a postgraduální výuce.

Oddělení onkologické a experimentální patologie poskytuje bioptickou a cytologickou diagnostiku pro všechna oddělení MoÚ a minoritně i pro
několik externích subjektů, zejména privátní urologické ambulance. Dále provádí konzultační histopatologická vyšetření pro některá okolní menší oddělení patologie (nemocnice Boskovice, nové Město
na Moravě, Kroměříž, MDgK plus Újezd u Brna).
oddělení zajišťuje ve své specializované laboratoři prediktivní vyšetření exprese (amplifikace Her2). V dubnu 2010 získala tato laboratoř akreditaci
od čIa k metodám vyšetřujícím expresi proteinu
a status genu Her-2.
Dále se oddělení spolupodílí na vyšetření exprese proteinu EGFr a vyšetření mutačního stavu
genů EGFr (nově v roce 2010) a K-ras (ve spolupráci s oddělením oLM MoÚ).
pracuje tady Banka biologického materiálu
a Úsek experimentální a molekulární patologie.
od 1. 8. 2010 došlo ke změně ve vedení oddělení – odstoupil prim. MUDr. rudolf nenutil, CSc.
a funkci vedoucího převzal MUDr. pavel Fabian,
ph.D.
počet provedených bioptických vyšetření
z toho cytologických vyšetření

8 586
1 179

počet parafinových bloků

54 034

počet vyšetřených skel

76 381

počet imunohistochemických vyšetření

13 346

Konzultační vyšetření

378

Součástí MoÚ je Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny, které poskytuje špičkovou rehabilitační péči nejen všem nemocným, ale také
těm, kterým není lhostejné vlastní zdraví a uvědomují si důležitost prevence vzniku potíží pohybového ústrojí.
novinky v roce 2010
• Vydání souboru prodejních DVD
věnovaných nejčastějším problémům
pohybového ústrojí a jejich nápravě.

• po rekonstrukci a rozšíření prostor byla
v létě otevřena nová posilovna vybavená
velkoplošnou televizí, na níž mohou cvičící
sledovat instruktážní videa, věnovaná
léčebné tělesné výchově.
• pro širokou veřejnost je opět k dispozici
opravená sauna s bazénkem.
• S ohlasem se nadále setkává nabídka
všech druhů masáží, včetně kosmetických
lymfatických, ručních i přístrojových
lymfodrenáží dolních končetin, velmi
účinných při přetěžování dlouhým stáním
a sezením, při pocitu těžkých nohou
a v prevenci vzniku celulitidy.
• nově zařazené cvičební jednotky jsou power
yoga, kondiční cvičení pro starší klienty
a cvičení s pružnými tahy – therabandy.
Byla navýšena kapacita metodiky dle
McKenzieho, specializovaná na řešení
problematiky (nejen) výhřezů plotének.
na oddělení probíhá praktická část akreditovaného kurzu Terapie lymfedému.
Ve spolupráci s poradnou zdravé výživy MoÚ
docházejí na oddělení rehabilitace cvičit do bazénu obézní ženy a děti.
Oddělení klinických hodnocení poskytuje
odborné zázemí a administrativní podporu projektům klinického výzkumu, zejména mezinárodním klinických studiím fáze I – III. Ve své dnešní
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podobě funguje již desátým rokem. Díky účasti
našich lékařů i ostatních členů výzkumných týmů
v těchto projektech můžeme našim pacientům
nabídnout moderní léčebné postupy v souladu
s nejnovějšími trendy a poznatky medicíny.
oddělení klinických hodnocení, které je
jedním z mála pracovišť svého druhu v české
republice, je v tuto chvíli tvořeno 9 členným týmem, kde pracuje 1 lékař, 3 magistry a zkušené
zdravotní sestry nebo bakalářky ošetřovatelství.
Všechny tyto pracovnice se věnují výhradně pacientům léčeným v rámci klinických studií. Současně absolvovaly celou řadu odborných kurzů
a seminářů.
počet klinických studií i počet zařazených
pacientů se každoročně navyšuje. V roce 2010
probíhalo v MoÚ celkem 40 klinických studií
s otevřeným náborem, do kterých bylo zařazeno
145 pacientů, z toho 19 studií bylo v tomto roce
nově zahájeno.
přehled klinických studií i dalších obecných informací o klinických studiích je dostupný na webových stránkách MoÚ v sekci „Seznam klinických hodnocení s aktuálním náborem pacientů“.

odstranění lidského faktoru z procesu přípravy.
Využívá nejnovější technologie a znamená snížení „papírové“ dokumentace.
rok 2010 byl posledním rokem pro řešení
projektu CYTo (2B06171). Výzkumné aktivity
se zaměřily především na sledování distribuce
cytotoxických léčiv (CL) v pracovním prostředí zdravotnických zařízení. Byla hodnocena
efektivita přijatých nápravných technických
a organizačních opatření zacílených na redukci
přítomné kontaminace CL. S využitím dat z monitoringu 20 nemocničních lékáren na národní
úrovni byl hodnocen vývoj sledované kontaminace v čase s cílem ověřit jeho stimulační efekt
na snižování hladin CL v pracovním prostředí.
zjištěné poznatky byly využity při přípravě
praktických doporučení, která by měla být implementována do běžného provozu zařízení
nakládajících s CL.

Ústavní lékárna absolvovala v srpnu 2010
kontrolní audit společností Lloyd´s register Quality assurance a systém managementu jakosti dle
čSn ISo 9001:2008.
na úseku přípravy cytotoxických léčiv byla
v roce 2010 připravena chemoterapie pro 20 424
pacientů, kterým bylo aplikováno celkem 29 278
infuzních vaků či bolusových podání.
V závěrečném oponentním řízení byl úspěšně obhájen projekt Výzkum přínosu zavedení
radiofrekvenční identifikace (rFID) do procesu
přípravy a aplikace léčiv a rFID jako základní prvek v systému podpory přípravy léčiv. Tato technologie se při přípravě a podávání chemoterapie
v současné době používá pouze v MoÚ. způsob
realizace technologie je zcela unikátní a přizpůsobený potřebám ústavu. Cílem je zvýšení bezpečnosti přípravy i podání a co možná největší

na úseku aseptické přípravy léčiv byla v roce
2010 zavedena vedle ředění premedikací, hormonálních přípravků a nechemové léčby také
příprava proplachů na jednotlivá oddělení dle
jejich aktuálních požadavků a příprava roztoku
pro endoskopickou mukosektomii a submukosní disekci. Dále došlo k rozšíření návrhu systému
elektronické preskripce nechemové léčby.
Úsek klinických studií odpovídá za správný
příjem, uchovávání, evidenci a výdej studiových
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medikací. V rámci klinických studií se zkoumají jednak léčivé přípravky ve formě tablet, které
se pouze vydávají pacientům, jednak různé parenterální formy, jejichž příprava probíhá v rámci úseku CL, kde v roce 2010 tvořily medikace
v rámci klinických studií 4 % všech příprav. Bylo
zpracováno 631 elektronických žádanek ambulantních pacientů a 127 žádanek hospitalizovaných pacientů.
na úseku přípravy a kontroly radiofarmak
probíhá příprava pET a SpECT radiofarmak pro
onkologickou i neonkologickou diagnostiku.
Kromě běžně připravovaných radiofarmak byla
připravována radiofarmaka i v rámci klinického
hodnocení a vědecko-výzkumného záměru.
Ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se podílejí pracovníci úseku na pregraduální výuce
předmětu radiofarmaka.
V roce 2010 došlo v rámci spolupráce s pardubickou společností STapro k rozšíření projektu SEp („Systém elektronické preskripce“)
dotovaného národním programem výzkumu
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Kromě již zavedené elektronické
evidence receptů propojením nemocničního
informačního systému GreyFox a lékárenského
informačního systému panakea byla zavedena
elektronická evidence poukazů pro výdej zdravotnických potřeb. nadále pokračuje sledování
interakcí mezi předepsanými léčivými přípravky
na úrovni lékaře i lékárny.
Úsek IpL zhotovuje v rámci ÚL přípravky dle individuálních požadavků z jednotlivých oddělení MoÚ, ev. dle receptů přijatých
od pacientů. Vyrábí se např. topické přípravky
k ošetření ozařované, či jinak náročnou terapií
postižené kůže, roztoky k pročištění trávícího
traktu před jeho vyšetřením, značící barvičky,
speciální dezinfekční roztoky, prášky do tobolek, diagnostické gely, léčivé masti a pasty.
V roce 2010 byl Úsek klinické psychologie
(ÚsKP) personálně pokryt dvěma plnými pra-

covními úvazky – v obou případech práci zastávaly atestované klinické psycholožky s funkční
specializací v psychoterapii. Hlavní náplní činnosti bylo poskytování psychologické péče pacientům MoÚ, jejich příbuzným a blízkým. psychologové ÚsKp MoÚ jsou zařazeni do systému
konziliárních pracovníků.
V roce 2010 ošetřili 4 897 pacientů; ve srovnání s minulým kalendářním rokem se jedná
o stoupající trend ve využívání psychologických
služeb. nejčastější formou péče byla individuální systematická psychoterapie jako dlouhodobá
forma práce podporující primární léčebný proces a jeho efekt, dále pak krizová intervence,
příp. emergentní psychoterapie. rovněž oblast
psychodiagnostiky tvořila významný podíl psychologické práce. psychologická péče se stále
více stává součástí komplexní péče o onkologického pacienta.
ÚsKp v loňském roce dvakrát (v rozsahu
20 výcvikových hodin) zrealizoval Kurz komunikačních dovedností a asertivního chování, certifikovaný IpVz jako součást kontinuálního vzdělávání zdravotníků; kurz úspěšně absolvovalo
17 frekventantů.
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5 . O Š E T Ř O VAT E L S K Á P É Č E
prvořadým cílem ošetřovatelské péče v MoÚ
je kvalitně a bezpečně ošetřený pacient. respektujeme a ctíme přání našich pacientů a s jejich
souhlasem zapojujeme rodinné příslušníky a jim
blízké do ošetřovatelského procesu. pokračujeme v zavádění dalších kontrolních mechanismů
péče vycházejících z Mezinárodních a resortních
bezpečnostních cílů. K plnění stanovených cílů
v MoÚ přispívají významnou měrou zdravotničtí
pracovníci nelékaři, kteří tvoří více než polovinu
zaměstnanců.
V roce 2010 byly naplněny následující cíle
- na všechna lůžková oddělení byla zavedena parametrická ošetřovatelská dokumentace, celý ošetřovatelský proces je u každého hospitalizovaného pacienta veden
v elektronické podobě včetně managementu rizik v ošetřovatelské péči.
- Byla vypracována elektronická ošetřovatelská dokumentace u pacientů, kterým je
podávána systémová léčba ambulantně
na stacionáři, a tak je umožněn rychlejší
přenos informací mezi lékařem a všeobecnou sestrou.
- pod vedením a ve spolupráci s Ústavní lékárnou byl nastaven celý proces bezpečné
přípravy a podání chemoterapie pomocí
rFID technologie a tím minimalizována
možná pochybení a odstranění nepříznivých vlivů.
- Byla vypracována elektronická evidence
přidělení identifikačního náramku u hospitalizovaných pacientů, která umožňuje sledovat celou řadu parametrů a indikátorů.

- Byla vytvořena elektronická evidence využití aktivních antidekubitních matrací, a tím
došlo k získání přehledu využitelnosti a okamžitému zpřístupnění matrací pro potřeby
pacientů na všech lůžkových odděleních.
- S hospitalizovanými pacienty s cukrovkou
nutriční terapeut vyplňuje od roku 2010 dotazník šetření o informovanosti a dodržování diabetické diety a edukuje a reedukuje je.
- na základě závěrů z průzkumového šetření
v oblasti informovanosti hospitalizovaných
a ambulantně ošetřených onkologických
pacientů v MoÚ byly vypracovány edukační programy, které odpovídají potřebám
pacientů a postupně se realizují v praxi.
- Ve spolupráci s lékaři byl vypracován standardní postup předoperační přípravy pacientů před jednotlivými typy operačních
výkonů.
- nelékařští zdravotničtí pracovníci se aktivně spolupodíleli na realizaci tří projektů
hrazených z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
pokračujeme v kontinuálním sledování indikátorů kvality ošetřovatelské péče při výskytu
pádů a s tím spojených zranění, výskytu dekubitů a jejich hojení, monitorování žilních vstupů
v souvislosti se vznikem extravazátů po podané
chemoterapii atd. V roce 2010 bylo realizováno
18 oborových auditů zaměřených na jednotlivé
procesy ošetřovatelské péče a provedeno celkem
252 dílčích auditů na jednotlivých odborných
pracovištích. na základě výstupů a podrobných
analýz byla nastavena preventivní opatření.

Struktura nelékařských zdravotnických pracovníků v roce 2010
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Sledování zranění pacientů v souvislosti s pádem pacienta
na celkový počet ošetřovacích dnů (x 1000)
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Indikátor kvality – průměr v roce

Vzdělávání
znalosti nelékařských zdravotnických pracovníků jsou zvyšovány prostřednictvím cyklických školení, odborných seminářů a konferencí.
pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře
z celé české republiky pořádáme certifikovaný
kurz Mz čr péče o pacienta se zavedeným portem a dále certifikovaný kurz pro všeobecné sestry Chemoterapie a péče o pacienty. podporována
je přednášková (za rok 2010 86 prezentací), publikační a pedagogická činnost, podílíme se na pre
i postgraduální přípravě nelékařských zdravotnických pracovníků.
Velký důraz klademe na kariérní růst, přidělování kompetencí na základě měřitelných kritérií
a vzdělávací aktivity využitelné v praxi a péči
o onkologické pacienty.

Den hygieny rukou
V uplynulém roce jsme se také zaměřili na hygienu rukou jako na jedno z preventivních
opatření proti šíření nozokomiálních nákaz.
U vchodů na všechna lůžková oddělení i u pokojů pacientů jsme dali k dispozici dezinfekční
centra, kde si mají návštěvníci, ale i zdravotníci,
před vstupem k pacientům ruce vydezinfikovat. navíc jsme ke Světovému dni hygieny rukou (5. května) připravili na třech místech ústavu stánek, kde měli všichni příchozí možnost
si vyzkoušet správnou dezinfekci rukou, o které se mohli přesvědčit speciální UV lampou,
která detekuje, zda jsou či nejsou ruce čisté.
Vzhledem k tomu, že akce se setkala s velkým
ohlasem, budeme v tomto trendu pokračovat
i v roce letošním.
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6 . K VA L I TA Z D R AV OT N Í P É Č E
prioritou MoÚ je trvalé zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče. Úkolem Úseku kvality je
poskytovat relevantní data týkající se kvality péče,
identifikovat případná rizika spojená s péčí a navrhovat nápravná a preventivní opatření.

abychom zjistili úroveň poskytnuté péče,
uskutečnily se v roce 2010 např. audity týkající se
plnění Bezpečnostních cílů JCI a rezortních bezpečnostních cílů Mz čr vyplývajících z akčního
plánu zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní
péče Mz čr na období 2010–2012. zvýšená pozornost byla věnována auditům otevřené a uzavřené dokumentace. záznam poskytnuté péče
není důležitý pouze pro hodnocení kvality, ale
také z forenzních důvodů.
Důležitou oblastí managamentu rizik je sledování nežádoucích událostí. Ty jsou v MoÚ
k dispozici v elektronické podobě v Lotus notes.
V roce 2010 byly sledované kategorie nežádoucích událostí upraveny podle doporučení Mz čr
uvedeném ve Věstníku Mz čr č.10/2010. podle
toho jsme zavedli devítistupňové hodnocení nežádoucích událostí. Statistická data a podrobné
analýzy nežádoucích událostí byly zpřístupněny
všem zaměstnancům na Intranetu. Jako nejzávažnější nežádoucí události byly vyhodnoceny
komplikace medikací, dekubity a pády. Úsek kvality také zpracoval 13 kořenových analýz.
Součástí práce s daty týkající se kvality je
benchmarking. V roce 2010 jsme začali spolupracovat s nemocnicí na Homolce a Ústavem hematologie a krevní transfuze v praze. porovnáváme
s nimi data týkající se např. výskytů dekubitů
nebo úrazů v souvislosti s pádem.
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7. PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE
V průběhu roku 2010 MoÚ úspěšně dokončil dva projekty. Byly podány do Integrovaného
operačního programu, oblasti intervence 3.2
Služby v oblasti veřejného zdraví. náklady na jejich realizaci byly hrazeny 85 % z Evropského
fondu regionálního rozvoje a 15 % se na nich
podílel MoÚ.
první projekt s názvem Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MoÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů zefektivňuje
práci zdravotnického personálu a zvyšuje komfort hospitalizovaných pacientů. Celkové náklady projektu byly 17,724 mil. Kč.

Jeho předmětem byla instalace bezdrátového připojení ve dvou vybraných pavilonech
(Masarykově a Švejdově), která umožňuje zdravotníkům nepřetržitý přístup do dokumentace pacienta. K tomu jsou využívány přenosné
tablety, optimalizované pro práci s pacientem
v nemocničním informačním systému a vhodné
do lékařského prostředí. Kombinace WiFi připojení a tabletů umožňuje lékařům a sestrám
operativně rozhodovat tam, kde je to nezbytně
nutné – přímo u pacientova lůžka.
Součástí projektu bylo dále pořízení lokalizačního nástroje, který má za cíl přesnější evidenci
pohybu hospitalizovaných pacientů, vybraných
mobilních zdravotnických přístrojů a výpočetní
techniky ústavu. Hospitalizovaní pacienti jsou
vybaveni speciálními čipy s tlačítkem pro přivolání pomoci. Mobilní přístroje a zdravotnický mobiliář jsou označeny čipy sloužícími jako
ochrana před zcizením, ale také pro vyhledání
nejbližšího požadovaného přístroje pro využití
na daném oddělení. MoÚ je prvním nemocničním zařízením v čr, kde se lokalizace s využitím
technologie WiFi zaváděla.
projekt se umístil na 1. místě v kategorii Most
Innovative Mobility/Virtual Enterprise společnosti Cisco systems za rok 2010, byl oceněn
za inovativní přístup k využití bezdrátových
technologií pro interaktivní práci s informačními

systémy a daty v libovolných místech areálu
a dále k aktivní lokalizaci pacientů a přístrojů, která vede k vyšší
efektivitě a bezpečnosti. Druhým oceněním
bylo 5. místo v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice, sekce
1 – technicko-provozní
oblast. Dále jsme projekt přihlásili do soutěže IT projekt roku 2010,
který vyhlašuje česká
asociace
manažerů
úseků
informačních
technologií, kde jsme
se umístili na 6. místě
z 25 přihlášených.
Druhým projektem spolufinancovaným
v rámci Integrovaného operačního programu
byl projekt prevence nozokomiálních infekcí
u imunosuprimovaných pacientů v Masarykově
onkologickém ústavu. Celkové náklady projektu
byly 3,289 mil. Kč.
za cíl si kladl zdokonalení opatření boje proti
tzv. nozokomiálním infekcím, redukováním rizika u komplikací, které souvisí s pobytem či ošetřením pacientů ve zdravotnickém zařízení.
prvním z opatření je zajištění maximální bezpečnosti při zacházení s endoskopickými přístroji na třech odděleních ústavu, které přímo
přicházejí do styku s pacienty – oddělení urologické onkologie, Úseku digestivní endoskopie
a ambulance orL.

Druhé opatření bylo směřováno k zajištění
likvidace biologického odpadu za pomoci jednorázových obslužných pomůcek. Ty pomáhají
eliminovat rizika křížení čistého a špinavého provozu.
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Součástí projektu bylo také zdokonalení
sw nástroje pro evidenci a analýzu antibiogramů a mikrobiálních agens a pořízení UV lampy
sloužící k edukaci v oblasti hygieny a dezinfekce
rukou.
Vedle hlavního cíle, jímž je omezení výskytu
a šíření nozokomiálních infekcí, projekt napomáhá také bezpečnější manipulaci s endoskopickými přístroji, omezení šíření infekce při defekaci
pacientů odkázaných na lůžko, rychlejší a přesnější analýze a detekci výskytu infekce aj. Výsledkem projektu je tak nejen lepší prevence ve výskytu nozokomiálních infekcí u pacientů, ale
také bezpečnější proces poskytování zdravotní
péče, komfortnější zacházení se zdravotnickými
prostředky a nakonec citelná časová úspora.
MoÚ v závěru roku 2010 získal dotaci z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
(op VaVpI) na realizaci projektu regionálního
výzkumného centra rECaMo (regionální centrum aplikované molekulární onkologie). přidělená dotace o celkové výši 299,490 mil. Kč
bude čerpána postupně v následujících pěti
letech a významně tak pokryje celkové náklady projektu, které činí 372,569 mil. Kč. zbývající
náklady budou hrazeny z bezprostředně nava-
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zujících konkomitantních projektů a z institucionálních zdrojů.
pomocí projektu rECaMo vybudujeme
v MoÚ vědecko-výzkumné centrum evropského
formátu vybavené nejmodernějšími technologiemi. základem činnosti centra budou aktivity
stávajícího týmu molekulární a experimentální
patologie vedeného rnDr. Bořivojem Vojtěškem, DrSc., posílené o týmy dalších světově
uznávaných odborníků a lékařských specialistů
v oblasti základního, aplikovaného a klinického
onkologického výzkumu.
z toho vyplývá i hlavní zaměření centra, tj.
nalezení nových biomarkerů kancerogeneze,
predikce odpovědi nádorů na léčbu a preklinické a klinické testování nových léčiv. Hlavním přínosem projektu rECaMo bude propojení vědců
a lékařů, což umožní přímou a především rychlou aplikaci nových poznatků do klinické praxe
a jejich případnou komercializaci. rECaMo rovněž přispěje ke zkvalitnění vzdělávání pregraduálních a postgraduálních studentů, přičemž jim
zároveň nabídne příležitosti pro jejich následný
kariérní růst. I v oblasti vzdělávání tak rECaMo
přispěje k výchově odborníků nejen pro akademický, ale i komerční sektor v regionu.
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8. O D B O R P R ÁV N Í C H S LU Ž E B A P E R S O N A L I S T I K Y
odbor právních služeb a personalistiky zahrnuje právní oddělení, oddělení personální
a mzdové a Úsek rozvoje lidských zdrojů.
právní oddělení poskytuje komplexní právní
služby pro MoÚ. V roce 2010 projednalo a uzavřelo 431 nových smluv a 216 dodatků ke dříve
uzavřeným smlouvám s externími subjekty a dále
celkem 420 dohod (jiného než pracovněprávního
charakteru) s našimi zaměstnanci.
právní oddělení rovněž organizuje vydávání
vnitřních předpisů MoÚ, podílí se na jejich tvorbě a revizi.
Vedle těchto činností se právní oddělení
významně podílelo na procesu zadávání veřejných zakázek. Mezi ty nedůležitější lze zařadit veřejné zakázky na dodávky léčivých přípravků, zdravotnických prostředků (např. dodávka digitální radiografie, dodávka zařízení
sloužících k prevenci nozokomiálních nákaz),
dodávku technologie WiFi či veřejné zakázky
na poskytování služeb (např. praní a čištění,
úklidové služby, pojištění MoÚ).
V průběhu roku 2010 se právní oddělení rovněž zabývalo řešením škod, zajištěním administrativy spojené s činností Etické komise (kde se
mj. projednalo 18 nových klinických hodnocení
a 66 dodatků k protokolu klinického hodnocení), zastupováním a hájením zájmů MoÚ před
soudy, připomínkováním v rámci tvorby nových
právních předpisů, resp. novelizací těch stávajících (viz např. připomínky k návrhu novely
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění), zpracováním odpovědí na žádosti
správních orgánů, právnických a fyzických osob
či revizí dalších dokumentů MoÚ, jakými jsou
např. informované souhlasy se zákrokem.
V průběhu roku 2010 také došlo k jedné organizační změně. Vzhledem ke zrušení Úseku
kontroly a vnitřního auditu přešla kontrolní
agenda na právní oddělení.
oddělení personální a mzdové poskytuje
komplexní služby v oblasti personálního řízení a personální administrativy, zejm. nábor
zaměstnanců, uzavírání, změny a rozvazování

pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, platové zařazení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců,
výběrová řízení na obsazení pracovních míst,
kontrolu a zpracování výkazů práce zaměstnanců, zpracování statistických hlášení a správu personálního informačního systému.
nejvýznamnější a nejnáročnější událostí
roku 2010 v této oblasti byla implementace
elektronického docházkového systému.
průměrný přepočtený počet zaměstnanců
v roce 2010 byl 777,19. V roce 2010 nastoupilo
do MoÚ 110 zaměstnanců, 58 zaměstnanců
odešlo. Skutečné čerpání prostředků na platy bez náhrad za pracovní neschopnost bylo
329 123 tis. Kč. z prostředků na ostatní osobní
náklady bylo čerpáno 2 983 tis. Kč.
Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2010
Věk
do 20 let

muži

ženy

celkem

1

2

3

21 – 30

43

157

200

31 – 40

65

170

235

41 –50

34

180

214

51 – 60

31

122

153

61 a více

6

19

25

180

650

830

celk. počet

V roce 2010 se Úsek rozvoje lidských zdrojů
věnoval agendě vzdělávání, a to jak účasti zaměstnanců na vzdělávacích akcích mimo ústav,
tak odborným stážím a praxím studentů SŠ, VoŠ
i VŠ zdravotnických oborů a také stážím zaměstnanců jiných zdravotnických zařízení na pracovištích MoÚ. Celkem bylo uzavřeno 127 smluv,
včetně smluv rámcových k zajištění praktické
výuky studentů výše jmenovaných škol. Smluvně byla obdobně jako v loňském roce zajištěna
také praktická část certifikovaného kurzu Terapie
lymfedému pro fyzioterapeuty realizovaného
ve spolupráci s nCo nzo na oddělení rehabili-

Průměrný plat
Kategorie

2009

2010

rozdíl

%

lékař

55 561

56 669

1 108

1,99

farmaceut

47 54

44 524

– 3 024

– 6,36

nelékařské zdravotnické povolání

31 866

31 516

– 350

– 1,10

THp

31 995

30 862

– 1 133

– 3,54

dělník

20 775

20 155

– 620

– 2,98

celkový průměr

36 240

35 877

– 363

– 1,00
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tace a fyzikální medicíny. Kurz absolvovalo 18 fyzioterapeutů.
Úsek se také podílel na organizačním zajištění
odborné konference Medicínské, právní a etické
aspekty péče o pacienta v závěru života, kterou
MoÚ pořádal 27. května 2010 v sídle Veřejného
ochránce práv v Brně.
V září se uskutečnil každoroční průzkum spokojenosti zaměstnanců, kterého se účastnilo
323 zaměstnanců, návratnost dotazníků činila
39,7 %. podle něj více než 90 % zaměstnanců
považuje MoÚ za prestižní pracoviště, vnímá komunikaci se svým přímým nadřízeným jako bezproblémovou, je spokojeno se svojí náplní práce
a váží si přímého nadřízeného jako dobrého vedoucího. potěšující nárůst spokojenosti o 20,6 %
byl zaznamenán v oblasti ocenění dobré práce
zaměstnanců formou pochvaly od nadřízeného.
Snahou vedení MoÚ je i nadále přijímat taková
opatření, která povedou k růstu spokojenosti zaměstnanců i v dalších klíčových oblastech.
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Úsek rozvoje lidských zdrojů zajišťoval činnosti spojené s rezidenčním místem pro obor
radiační onkologie, které MoÚ získal v loňském
roce, a stejně tak se opět ujal administrace
a koordinace dotačního výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví „rezidenční místa pro
rok 2010“. MoÚ se ucházel o dvě rezidenční místa pro obor klinická onkologie a jedno rezidenční
místo pro obor radiační onkologie. V dotačním
výběrovém řízení se podařilo získat obě rezidenční místa pro klinickou onkologii. na získaná
rezidenční místa bylo následně vypsáno výběrové řízení a obě místa byla obsazena již v prvním
kole. MoÚ tak bude na všechna tři dosud získaná rezidenční místa v následujících letech čerpat
dotaci v celkové výši 1,215 mil. Kč.
V průběhu celého roku poskytoval Úsek rozvoje lidských zdrojů zaměstnancům služby především v oblasti vzdělávání, včetně uzavírání
kvalifikačních dohod za účelem prohlubování či
zvyšování kvalifikace.
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9. CENTRUM KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
Centrum komunikace s veřejností (CKV) je
rozděleno na několik částí: onkologické informační centrum a relaxační centrum.

Do rC dále patří relaxační místnost, kde pod
vedením klinických psychologů probíhá skupinová terapie a muzikoterapie, a Galerie Žlutý
kopec, kde se každý první čtvrtek v měsíci uskutečňují vernisáže amatérských i profesionálních
výtvarníků.
Výtvarná dílna i Galerie Žlutý kopec je částečně hrazena ze zdrojů MoÚ a částečně z projektů
Mz čr (Muzikoterapie a jiné formy skupinové
psychoterapie a arteterapie a jiné formy pracovní terapie pro pacienty MoÚ). odpovědným
řešitelem obou projektů je phDr. Marta romaňáková, ph.D.

Onkologické informační centrum (OIC)
slouží jak pacientům, tak rodinným příslušníkům, kteří komunikují s oIC třemi způsoby:
osobně, telefonicky a prostřednictvím internetu.
Těm, kteří přicházejí osobně, se věnuje vyškolená zdravotní sestra. Kromě její odborné rady
mají pacienti k dispozici také dobře vybavenou
knihovničku a širokou škálu vzdělávacích materiálů, které jsou průběžně aktualizovány lékaři
MoÚ. návštěvníci si zde mohou přehrát výukové pořady uložené na DVD nosičích. Klienti vítají
možnost využití internetového připojení na počítači. K dispozici je i kvalitní kopírovací zařízení,
na kterém si mohou pořídit kopie zdravotní dokumentace. pro telefonický kontakt slouží především bezplatná protinádorová linka 800 222 322.
Dotazy prostřednictvím internetu přicházejí jednak přes kontaktní formulář na www.mou.cz, ale
také ze stránek www.prevencenadoru.cz. Tyto
stránky má oIC ve své kompetenci a v roce 2010
byl jejich obsah aktualizován. nově jsou tam
umísťovány aktuality z oblasti prevence nádorových onemocnění. pacienti z celé republiky, ale
také ze zahraničí, se dotazují nejčastěji na možnosti konzultace a případné další léčby v MoÚ.

CKV se také zaměřuje na propagaci MoÚ směrem
k široké veřejnosti a sdělovacím prostředkům.

Relaxační centrum (RC) v sobě zahrnuje výtvarnou dílnu (VD) určenou hospitalizovaným
i ambulantním pacientům, kteří se zde pod vedením studentů brněnských výtvarných škol
seznamují se základními výtvarnými technikami
a vyrábějí drobné předměty. V období nemoci
se dílna stává účinným pomocníkem proti stresu,
obavám, úzkostem a pocitům osamocení. V roce
2010 jsme ve VD rozšířili počet výtvarných technik
a prohloubili činnost skupinových i individuálních
sezení s pacienty. V dílně se pořádaly v uplynulém
roce také „rekvalifikační“ kurzy, např. šití bytového
textilu, malování na sklo a kurzy floristiky. Loni přišlo do dílny 4 520 pacientů.
Přehled komunikace klientů OIC
návštěvy

telefonáty

internet

celkem

2005

2 320

1 330

1 342

4 992

2006

2 550

1 683

1 546

5 779

2007

2 229

1 519

1 624

5 372

2008

2 193

1 341

1 319

4 853

2009

2 276

1481

1 344

5 101

2010

2 465

1 687

1 772

5 924
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Kromě toho, že společně s Ligou proti rakovině
Brno organizuje řadu osvětových akcí – např.
plavbu za zdravím na Brněnské přehradě, připravuje pro pacienty a jejich přátele vystoupení známých umělců v Galerii Žlutý kopec. V roce 2010
to bylo celkem 16 koncertů, z nichž stojí za zmínku vystoupení dvou velkých dechových souborů
Moravanky a Mistříňanky nebo první vystoupení
mažoretek z Masarykovy univerzity.
Do oblasti komunikace s veřejností patří také
exkurze studentů středních zdravotnických škol.
o prohlídky ústavu mají zájem žáci nejen z jižní
Moravy, ale také z ostatních přilehlých krajů.
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1 0 . O D D Ě L E N Í I N F O R M AT I K Y
Oddělení informatiky vzniklo 1. 6. 2010. Je
přímo řízeno ředitelem MoÚ. Byly do něj začleněny dva úseky: Úsek informačních technologií
a manažerského informačního systému a Úsek
nemocničního informačního systému (nIS).
Činnosti Úseku informačních technologií
a manažerského informačního systému v roce
2010
• zakoupen a uveden do provozu nový server pro nIS GreyFox.
• zakoupen a uveden do provozu nový server pro lékárenský IS panakea a Domino
(Lotus notes).
• pokračoval proces virtualizace serverů.
• zakoupeno a uvedeno do provozu nové
diskové pole IBM, provedeno rozšíření
datového skladu.
• nasazeny nové aplikace Lotus notes
(Uzavření lůžek, zástupy).
• zrekonstruována a posílena klimatizace
v serverovně II ve spolupráci s oHTS.
• zakoupena a uvedena do provozu další
část dohledového a monitorovacího systému pro síť IBM Tivoli monitoring.
• Dokončena unifikace aktivních prvků počítačové sítě.
• obměněno 58 ks počítačových pracovních stanic.
• realizována WiFi síť v Masarykově a Švejdově pavilonu.
• realizován přístup do nIS GreyFox pomocí tabletů prostřednictvím bezdrátové
sítě WiFi.
• zavedení lokalizace pacientů a lékařských přístrojů pomocí bezdrátové sítě
WiFi do rutinního provozu.
• zprovozněna počítačová síť ve Wernerově pavilonu.
• V MISu byly vytvořeny nové reporty pro
primářské porady, byl sjednocen pohled
na ekonomické reporty, byly dokončeny
importy z lékárenského IS panakea a importy parametrické dokumentace z nIS
GreyFox.
Úsek nemocničního informačního systému
Vývoj nemocničního informačního systému
GreyFox v roce 2010 se zaměřil na tyto oblasti:
• zakoupeno 20 licencí produktu progress
V10 Enterprise Database, Client networking a 20 licencí produktu nIS GreyFox. Celkový počet licencí byl 290.

• Databáze GreyFox byla převedena na nový
server a do vyšší verze proGrESS V10.2B
s novými možnostmi jako je např. ukládání
fotografií přímo do databáze.
Úpravy v celém systému:
• napříč celým nemocničním informačním
systémem bylo zpracováno rozesílání informačních mailů jednotlivým autorům
se seznamem elektronicky nepodepsaných záznamů.
Úpravy jednotlivých modulů či jejich částí:
Chemoterapeutický modul
• nejvíce změn zaznamenal modul chemoterapie, do kterého byly zapracovány
různé speciality z provozu (u studiových
pacientů nastavení práce s BaSELInE,
speciální zaokrouhlování dávek, žádost
o opravnou přípravu vaku chemoterapie).
• Byla zpracována analýza pro tvorbu sesterské dokumentace pro stacionář, byly
navrženy nové kontrolní vazby při předepisování chemoterapie (komunikace
lékař – sestra), zápis subjektivního hodnocení stavu pacienta po podání se děje
prostřednictvím pDa.
Hospitalizační modul
• V rámci ošetřovatelské péče byl do praxe nasazen v nIS kompletní proces práce sestry s hospitalizovaným pacientem
(práce s ošetřovatelskými diagnózami
a popisem intervencí, předávání pacienta
jiné sestře, parametrické hodnocení ošetřovatelských diagnóz pacienta v rámci
hodnocení směny). Veškeré elektronické
operace jsou jednoznačně identifikovány, na hodnocení směny byl přidán elektronický podpis sestrou. na sesterskou
agendu byly navázány zprávy nutričních
terapeutů a zdravotně sociálních pracovnic.
• Sestrám bylo umožněno v hospitalizačním modulu vést záznamy o přidělení či
odebrání identifikačního náramku s čárovým kódem.
• Byla sestavena ošetřovatelská propouštěcí zpráva.
• Byla zavedena možnost tvorby dekursového záznamu o zjištěných lékových interakcích farmaceutem či lékařem u hospitalizovaného pacienta.
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• Byla připravena komunikace nIS s lokalizačním systémem pro přidělování rFID
tagu pacientovi (sledování pohybu pacienta).
nechemová terapie
• Vznikla nová agenda elektronické evidence nechemové terapie, která komunikuje
s lékárenským informačním systémem. pro
podání této terapie jsou využívány pDa
(navázáno na chemoterapeutický modul).
Stravovací modul
• Modernizací prošel modul stravování
hospitalizovaných pacientů (doplněn číselník přídavků, poznámka ke každému
pacientovi). Byla provedena analýza možnosti tisku štítků s definovaným pořadím
pro označení diety a přídavku pacienta.
Laboratorní modul
• Vznikla Žádost o profilový test.
• revizí prošel záznam o krevní skupině,
který je nově opatřen elektronickým podpisem.
• napojeny přístroje: Gastat 603ie – analyzátor pro stanovení aSTrUpu, Desaga
S2000 – stanovení sedimentace.
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radioterapeutický modul
zapracování vedení lékařské dokumentace
pro Kliniku radiační onkologie (Kro).
Modul Manažer
• ambulantní pacienti s žilními vstupy (rozšířen o autory zavedení).
• SW výstup týkající se projektu prevence
nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů v MoÚ pro ústavního
hygienika.
• různé statistické výstupy dle provozních
požadavků.
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11. V Ě D E CKO - V Ý Z K U M N É A ROZVOJOVÉ AK TIVIT Y
Věda, výzkum a pre- i postgraduální výuka jsou
významnou součástí práce odborníků Masarykova onkologického ústavu. rok 2010 byl pro MoÚ
v těchto oblastech mimořádně úspěšný. To dokazuje jak vysoký počet řešených projektů a nově
zavedených metod a technologií , tak i rozsáhlá
tvůrčí a publikační aktivita zaměstnanců ústavu,
která získala řadu významných ocenění.
I) Vědecko-výzkumné a rozvojové projekty
V roce 2010 byl MoÚ příjemcem nebo spolupříjemcem finančních prostředků určených
k řešení celkem 26 výzkumných a rozvojových
projektů. Ve srovnání s rokem 2009 tak bylo řešeno o 9 projektů více. Grantová agentura IGa Mz
čr podpořila 13 projektů, Ga čr 5 projektů, 3
projekty MŠMT, 1 projekt byl financován Mz čr.
Další 3 projekty byly financovány dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 1 projekt
byl podpořen vládní účelovou dotací pro rozvoj
velkých infrastruktur. podrobný seznam grantových projektů je uveden v kapitole 13. projekty
spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie jsou detailně popsány v kapitole
č. 7. základní informace k nejvýznamnějším projektům uvádíme níže.
1. BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)
V březnu 2010 schválila vláda čr poskytnutí
účelové podpory velkých infrastruktur pro
výzkum, vývoj a inovace na projekt MoÚ. ze
získaných téměř 120 mil. Kč MoÚ v následujících pěti letech vybuduje společně s dalšími pracovišti v české republice síť biobank,
která bude součástí nadnárodního konsorcia BBMrI (www.bbmri.eu). Vedoucím banky
biologického materiálu MoÚ, která je součástí tohoto projektu, je MUDr. rudolf nenutil, CSc. propojením BBMrI-ErIC (European
research Infrastructure Consortium) bude
MoÚ začleněn do sítě evropských vědeckých infrastruktur ESFrI (European Strategy
Forum on research Infrastructures – http://
ec.europa.eu/research/esfri/).
2. RECAMO (Regionální centrum aplikované
molekulární onkologie)
MoÚ v závěru roku 2010 získal dotaci z operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace (op VaVpI) na realizaci projektu regionálního výzkumného centra rECaMo
(www.recamo.cz).
3. Projekty Prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů v Masarykově onkologickém ústavu a Řízení
kvality a nákladovosti zdravotní péče
v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů.

Jednalo se o projekty spolufinancované
MoÚ (15 % nákladů) a Integrovaným operačním programem Evropského fondu regionálního rozvoje (85 %). V prvním případě
byly celkové náklady ve výši 3,289 mil. Kč
a projekt si kladl za cíl zdokonalit opatření
redukující rizika šíření nozokomiálních nákaz. U druhého projektu byly celkové náklady 17,724 mil. Kč a projekt byl v první řadě
zaměřen na instalaci bezdrátového připojení (WiFi), které by zdravotníkům umožnilo
mít nepřetržitý přístup do dokumentace
pacienta přímo u pacientova lůžka. Další
část projektu „WiFi“ představoval nástroj pro
lokalizaci rizikových pacientů a přenosných
přístrojů v rámci MoÚ. projekt tak obecně
přispěl ke zvýšení bezpečnosti pacienta
a umožní zabezpečení a efektivní využívání
vybraných přístrojů.
4. Výzkumný záměr FUNDIN
Výzkumný záměr (Vz) FUnDIn byl od roku
2005 hlavním pilířem vědecko-výzkumné
práce v MoÚ. Jeho základní strukturu tvoří
tři vzájemně provázané programy:
a) program technologické podpory (pTp)
pro základní a translační výzkum a validaci nových diagnostických metodik a technologií,
b) program informační podpory (pIp) zaměřený na zpracování a archivaci dat a projektovou podporu,
c) program aplikovaných studií (paS) sledující aplikace inovací a jejich výsledky
u jednotlivých diagnostických skupin
v klinické praxi.
Do každého z programů je zařazeno několik
projektů s vlastními dílčími úkoly a samostatným hospodařením s přidělenými finančními
prostředky. V roce 2010 Vz zahrnoval 16 projektů s 60 řešenými úkoly. podrobná zpráva
o řešení Vz FUnDIn v roce 2010 je k dispozici
na internetové adrese: http://www.mou.cz/
funkcni-diagnostika-zhoubnych-nadoru-vroce-2010/file.html?id=1086.
II) Nové technologie a metody
1. V oblasti základního výzkumu byla etablována metoda zaměřená na analýzu protein-protein interakcí s využitím polarizace
fluorescenčních signálů a dále tzv. fágový
display vhodný pro charakterizaci monoklonálních protilátek a vyhledávání interagujících peptidů.
2. V preklinickém výzkumu byla úspěšně
zvládnuta technologie výroby radiofarmaka 11C-Methioninu, které bude v roce 2011
předáno do klinického testování.
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3. Do klinické praxe byly zavedeny nové diagnostické metody a rozšířeno spektrum stávajících. z laboratorních metod se jednalo
o mutační analýzy genů c-KIT, pDGFr, EGFr
a CHEK2. zobrazovací vyšetřovací metody
byly obohaceny o MrI navigovanou biopsii,
kontrastní vyšetřování ultrazvukem (CEUS),
lymfoscintigrafické vyšetření sentinelových
uzlin u pacientů s karcinomem prostaty
a karcinomem endometria.

4. V souvislosti s pořízením nového lineárního urychlovače Varian Clinac iX, byla v roce
2010 do klinické praxe zavedena technika
ozařování IGrT (image guided radiotherapy – technika radioterapie řízená obrazem
na základě CT zobrazení přímo na ozařovači) a unikátní technika vysoce konformní
modulované radioterapie kyvem (rapidarc),
která se využívá i pro extrakraniální stereotaktickou radioterapii. pracovišti Kro patří
republikový primát v aplikaci extrakraniální
radiochirurgie.
5. z dalších nových léčebných metod, o které
byla rozšířena nabídka ústavu, je možnost
provedení endoskopické mukosektomie
(vhodné k řešení plochých polypů) a endoskopické řešení stenózy hepatikojejunoanastomózy pomocí jednobalónkového enteroskopu.
6. V oblasti kvality a řízení je nutné uvést zavedení radiofrekvenční identifikace (rFID)
do procesu přípravy a aplikace léčiv a akreditaci dvou pracovišť MoÚ (oddělení experimentální a onkologické patologie a oddělení laboratorní medicíny) dle ISo 15189.
III) Publikační a přednášková aktivita
zaměstnanců MOÚ
V roce 2010 bylo publikováno celkem 111 in
extenso prací v českých a zahraničních recenzovaných časopisech, z toho 52 prací v časopisech
s IF (Impact Factor). Souhrnný IF v roce 2010 publikovaných prací dosáhl výše 302,405. Dalších 55
článků bylo publikováno ve sbornících nebo jiných
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odborných periodicích. zaměstnanci MoÚ se autorsky nebo editorsky podíleli na tvorbě 53 monografií. na konferencích bylo prezentováno 171
prací formou abstrakt, přednášek a/nebo posterů,
z toho ve více než 20 % případů se jednalo o zahraniční konference.
podrobný seznam všech publikací je uveden
kapitole 12.
IV) Organizace konferencí a seminářů
MoÚ se přímo podílel na organizaci 11 odborných konferencí a seminářů. nejvýznamnější
pořádanou akcí byly v pořadí již XXXIV. Brněnské
onkologické dny (BoD), kterých se účastnila více
než tisícovka lékařů, sester, výzkumných a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků.
V Edukačním sborníku BoD 2010 bylo publikováno 222 odborných prací (http://www.mou.cz/
bod-2010--edukacni-sbornik/file.html?id=825).
Přehled konferencí a seminářů, na jejichž
organizaci se přímo podílí MOÚ:
• 3rd joint meeting on the role of p53, MDM2,
aGr2/3 and ubiquitin/chaperone system in
tumour biology (mezinárodní seminář),
• 3. ročník Winter GLIo TraCK Meeting
(česko-slovenský workshop),
• Brněnské onkologické dny,
• Klinická hodnocení ve zdravotnických
zařízeních (regionální seminář),
• Konference pro farmaceutické asistenty
(regionální konference),
• Laboratorní diagnostika v onkologii
(regionální seminář),
• Mamodiagnostika z pohledu radiologického
asistenta (regionální seminář),
• Medicínské, právní a etické aspekty péče
o pacienta v závěru života (regionální
konference),
• Moderní techniky radioterapie
(regionální konference),
• Možnosti paliativní péče mimo onkologická
centra (regionální seminář),
• regionální seminář nejen pro klinické
onkology (regionální seminář).
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V) Výuka
MoÚ zajišťuje prostřednictvím Kliniky komplexní onkologické péče a Kliniky radiační onkologie LF MU, ve spolupráci s ostatními pracovišti
MoÚ, pre- a postgraduální vzdělávání lékařských
i nelékařských zdravotnických pracovníků. Ve spolupráci s LF MU se jedná zejména o výuku onkologie, interní propedeutiky a paliativní medicíny.
MoÚ má dále akreditováno několik specializačních kurzů pro vzdělávání nelékařských zdravotníků (viz kapitola ošetřovatelské péče). V rámci postgraduálního vzdělávání přijal MoÚ 73 tuzemských
a 7 zahraničních stážistů. naopak 18 zaměstnanců
MoÚ se účastnilo vzdělávacích pobytů a/nebo
praktických kurzů v zahraniční. Doktorské studium zahájilo 11 studentů a úspěšně ukončilo 6 studentů (MUDr. Jana Halámková, ph.D., Mgr. Veronika Horáková, ph.D., Mgr. pavla Hublarová, ph.D.,
MUDr. Martin ondrák, ph.D., rnDr. Miroslav Svoboda, ph.D., MUDr. Štěpán Tuček, ph.D.). Bylo zahájeno jedno nové habilitační řízení a další úspěšně
ukončeno (doc. MUDr. Jan Doležel, ph.D.).
VI) Mimořádná ocenění
z mimořádných ocenění, kterých se v roce 2010
dostalo výsledkům práce podporované z výzkumných a rozvojových projektů realizovaných v MoÚ,
je nutno zmínit:
1. publikace autorů Bouchal p., roumeliotis T.,
Hrstka r., et al. vyšlá v J proteome res (2009)
obdržela Cenu Arnolda Beckmana udělovanou českou společností pro biochemii
a molekulární biologii a firmou Beckman
Coulter za nejlepší publikaci v oboru proteomika v letech 2008-2009.
2. publikace autorů Slabý o., Svoboda M., Michálek J., Vyzula r. vyšlá v Molecular Cancer
(2009) získala Cenu České onkologické
společnosti ČLS JEP za nejlepší práci in extenso.
3. Učební text autorů Hynková L., Šlampa
p., a kol.: radiační onkologie (2009), získal
v rámci soutěže radiační onkologie, biologie
a fyziky čLS JEp (SroBF) o nejlepší publikaci
v oboru radiační onkologie Chodounského
cenu.
4. publikace autorů Macháčková E, Foretová
L, Lukešová M, Vašíčková p, navrátilová M.,
Coene I., pavlů H., Kosinová V., Kuklová J.,
Claes K. vyšlá v BMC Cancer (2008) byla oceněna Cenou Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za nejlepší publikaci.
5. Dizertační práce Mgr. p. Hublarové, ph.D.:
„regulace exprese vybraných virových
a lidských genů účastnících se signálních
drah řízených proteinem p53 v nádorových
buňkách (2010),“ získala Cenu rektora Masarykovy univerzity za vynikající dizertační
práci.

6. poster autorů Štěrba J., Valík D., Dubská L., et
al.: „pretreatment plasma folate modulates
the pharmacodynamic eﬀect of systemic
mix in children with all „folate over rescue“
concept revisited,“ prezentovaný v Turecku
na 7th Bi-annual Childhood Leukemia Symposium (2010), získal cenu za nejlepší poster
sympózia.
7. projekt Řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MoÚ použitím technologie WiFi
a navazujících systémů získal v roce 2010
hned několik významných ocenění. projekt se umístil na 1. místě v kategorii Most
Innovative Mobility/Virtual Enterprise
společnosti Cisco Systems. Druhým oceněním bylo 5. místo v celostátní soutěži
„Bezpečná nemocnice“, sekce 1 – technicko-provnozní oblast. Třetím oceněním bylo
6. místo v soutěži IT projekt roku 2010, který vyhlašuje česká asociace manažerů úseků
informačních technologií.
VII) Mezinárodní aktivity
pro upevňování odborné kompetence jsou
mimořádně významné mezinárodní kooperace.
Mimo dílčí spolupráce, které se svými partnery ve Velké Británii, USa, Singapuru, německu a Slovensku navázala jednotlivá pracoviště
MoÚ, je důležité členství ústavu v nadnárodních společenstvích a v nově utvářených evrop-

ských infrastrukturních sítích. MoÚ je po mnoho let jediným 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. V roce 2010
dospěl do finální fáze přípravy a následně byl
schválen Evropskou komisí projekt oECI EranET on TranSCan (European research area on
TranSlational Cancer research), kde je ústav
z titulu svého dlouhodobého členství a aktivní
činnosti v oECI jedním z předkladatelů. Era-nET
TranSCan bude financován z programu zdraví
(HEaLTH) 7. rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj /Fp7/ a jedná se
o síť tvořenou 25 partnery z 18 členských států
EU, která si klade za cíl zvýšit kooperaci a posílit translační výzkum v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Dalším
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významným úspěchem je začlenění MoÚ do sítě
evropských vědeckých infrastruktur ESFrI (European Strategy Forum on research Infrastructures – http://ec.europa.eu/research/esfri/), a to
prostřednictvím začlenění nově budované české
sítě bank biologického materiálu do BBMrI-ErIC
(European research Infrastructure Consortium;
www.bbmri.eu).
VIII) Organizace útvaru NRVV
V průběhu roku 2010 došlo k personální změně na postu náměstka ředitele pro rozvoj, vědu
a výuku (nrVV), který je hlavním garantem vědeckých aktivit v MoÚ. V únoru 2010 rezignoval na funkci nrVV primář doc. MUDr. Dalibor
Valik, ph.D. a postu se ujal profesor MUDr. aleš
rejthar, CSc. od července 2010 zastává funkci nrVV MUDr. Marek Svoboda, ph.D. paralelně došlo k výměně vědeckých tajemníků, kdy
po odstoupení rnDr. Lenky Dubské, ph.D., post
zastával MUDr. Marek Svoboda, ph.D. a následně
rnDr. ondřej Slabý, ph.D. V souvislosti se vznikem nových výzkumných a vývojových center
v MoÚ se upravil i organizační řád MoÚ a řízení
vedoucích zaměstnanců těchto center.

na konkrétní témata z vlastních i internetových
databází, zajišťují plné texty vybraných citací
a poskytují bibliografické informace a konzultace. pro uživatele je k dispozici studovna se čtyřmi
místy a počítačem, černobílá kopírka se skenerem a barevná tiskárna s barevným skenerem.
odborná knihovna zpracovává knihovní fond,
svou agendu a publikační činnost pracovníků
ústavu v programu Kp-winSQL. Kontakty mezi
zdravotnickými odborníky a knihovnou zajišťuje
knihovní rada, poradní orgán ředitele, složená ze
zástupců hlavních oddělení ústavu.
Základní statistické údaje:
Knihovní fond
knihovních jednotek k 31. 12.
přírůstek za rok
časopisy zahraniční

10 307
140
35 titulů

časopisy tuzemské

29 titulů

databáze na DVD

BiblioMedica

Uživatelé knihovny
počet uživatelů s výpůjčkami

561

počet uživatelů bez výpůjček

450

z toho nových v roce 2010

42

celkem registrovaných čtenářů

609

Počet výpůjček a kopií
knihy / CD

917/91

časopisy

647

kopie článků z našich časopisů

365

kopie článků z našich databází

720

Meziknihovní výpůjční služba

IX) Odborná knihovna
odborná knihovna MoÚ je specializovanou
lékařskou knihovnou, která slouží především
k dalšímu vzdělávání zaměstnanců ústavu; poskytuje však podle možností výpůjční a informační služby i externistům a studentům. Je aktivním členem sítě lékařských knihoven a konsorcia
pro akvizici elektronických informačních zdrojů.
Je umístěna ve 4. poschodí Švejdova pavilonu.
Knihovna vytváří a spravuje knižní fond, který
obsahuje nejnovější onkologickou literaturu tuzemskou i zahraniční. pro odborníky je k dispozici 64 časopisů v tištěné i online podobě, další
časopisy jsou zpřístupněny cirkulací. pracovnice knihovny zpracovávají pro uživatele rešerše
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články získané z čr

90

články ze zahraničí (mimo databáze)

11

zaslané články

105

Cirkulace časopisů
pro nás

10 titulů
(120 čísel)

od nás

21 titulů
(336 čísel)

Bibliograficko-informační služby
rešerše

420

konzultace, informace

550

Publikační činnost zaměstnanců
počet záznamů celkem (v roce
2010)
z toho zasláno do rIV (za rok 2009)

413

Počet kopií

30
23 230
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12 . P U B L I K AČ N Í Č I N N O S T
Publikace Masarykova onkologického ústavu v roce 2010
(řazeno podle typu dokumentů)
ČLÁNKY V ČASOPISECH S IF
1. andrašina, T., Válek, V., pánek, J., Kala, z., Kiss, I., Tuček, Š., Šlampa, p. Multimodal oncological therapy comprising stents, brachytherapy, and regional chemotherapy for cholangiocarcinoma. Gut
and liver, 2010, vol. 4, suppl. 1, S82-S89. (IF 0,167)
2. andreotti, G., Boﬀetta, p., ..., navratilova, M. et al. Variants in blood pressure genes and the risk
of renal cell carcinoma. Carcinogenesis, 2010, vol. 31, no. 4, p. 614-20. (IF 4,795)
3. antoniou, a.C., Wang, X., ..., Foretova, L. et al. A locus on 19p13 modifies risk of breast cancer in
BrCa1 mutation carriers and is associated with hormone receptor-negative breast cancer in the
general population. Nature Genet., 2010, vol. 42, no. 10, p. 885-892. (IF 34,283)
4. de Bono, J.S., oudard, S., ozguroglu, M., Hansen, S., Machiels, J.p., Kocak, I. et al. Prednisone plus
cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after
docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet, 2010, vol. 376, no. 9747, p. 1147-54.
(IF 30,758)
5. Burkoň, p., Lakomý, r., Burkoňová, D., Fadrus, p. Konkomitantní chemoradioterapie a cílená biologická léčba u glioblastoma multiforme. Cesk. Slov. Neurol. Neurochir., 2010, roč. 73/106, č. 5, s.
503-509. (IF 0,319)
6. Cocco, p., t‘Mannetje, a., ..., Foretova, L. et al. Occupational exposure to solvents and risk of lymphoma subtypes: results from the Epilymph case-control study. occup Environ Med., 2010, vol.
67, no. 5, p. 341-7. (IF 3,643)
7. Conde, L., Halperin, E., ..., Foretova, L. et al. Genome-wide association study of follicular lymphoma identifies a risk locus at 6p21.32. Nat. Genet., 2010, vol. 42, no. 8, p. 661-4. (IF 34,284)
8. Craig, a.L., Holcakova, J., Finlan, L.E., nekulova, M., Hrstka, r., Gueven, n., Direnzo, J., Smith, G.,
Hupp, T.r., Vojtesek, B. DeltaNp63 transcriptionally regulates aTM to control p53 Serine-15
phosphorylation. Mol. Cancer. 2010 Jul 21, vol.9, no.1, p.195 [13 p.]. (IF 4,160)
9. Douillard, J-Y., Siena, S., Cassidy, J., ..., Kocáková, I. et al. Randomized, phase III trial of Panitumumab with infusional Fluorouracil, Leucovorin, and oxaliplatin (FoLFoX4) versus FoLFoX4 alone
as first-line treatment in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer: the prIME study. J. Clin. Oncol., 2010, vol. 28, no. 31, p. 4697-4705. (IF 17,793)
10. Fraser, J.a., Vojtesek, B., Hupp, T.r. A novel p53 phosphorylation site within the MDM2 ubiquitination signal. I. phosphorylation at SEr269 in vivo is linked to inactivation of p53 function. J. Biol.
Chem., 2010, vol. 285, no. 48, p. 37762-37772. (IF 5.328)
11. Fujita, K., Horikawa, I., Mondal, a.M., Jenkins, L.M., appella, E., Vojtesek, B., Bourdon, J.C., Lane, D.p.,
Harris, C.C. Positive feedback between p53 and TrF2 during telomere-damage signalling and
cellular senescence. Nat. Cell. Biol., 2010, vol. 12, no. 12, p. 1205–1212. (IF 19.527)
12. Furberg, H., Kim, Y.J., ..., Foretova, L. et al. (Tobacco and Genetics Consortium). Genome-wide meta-analyses identify multiple loci associated with smoking behavior. Nat. Genet., 2010, vol. 42, no.
5, p. 441-7. (IF 34,284)
13. Grulich, a.E., Vajdic, C.M., ..., Foretova, L. et al. Birth order and risk of non-hodgkin lymphoma-true association or bias? Am. J. Epidemiol., 2010, vol. 172, no. 6, p. 621-30. (IF 5,589)
14. Hamel, n., Feng, B.-J., Foretova, L., ...et al. On the origin and diffusion of BrCa1 c.5266dupC
(5382insC) in European populations. Eur. J. Hum. Genet., 2010, Dec. 1. [Epub ahead of print]. (IF
3,564)
15. Hezova, r., Slaby, o., Faltejskova, p., Mikulkova, z., Buresova, I., raja, M., raja, K., Hodek, J., ovesna,
J., Michalek, J. microRNA-342, microRNA-191 and microrna-510 are diﬀerentially expressed in
T regulatory cells of type 1 diabetic patients. Cell Immunol., 2010, vol. 260, no. 2, p. 70-4. (IF 2,698)
16. Hosgood, H.D., ... Foretová, L., ... et al. In-home coal and wood use and lung cancer risk: a pooledanalysis of the International Lung Cancer Consortium. Environ. Health Perspect., 2010, vol. 118, no.
12, p. 1743-47. (IF 6,191)
17. Hrstka, r., nenutil, r., Fourtouna, a., Maslon, M.M., naughton, C., Langdon, S., Murray, E., Larionov,
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název: Funkční diagnostika zhoubných nádorů
Hlavní řešitel: MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
zahraniční projekt: Era-nET
číslo projektu: HEALTH.2010.2.4.1-1
název projektu: ERA-NET on Translational Cancer Research in Europe
Hlavní řešitel: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
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14. PŘEHLED KLINICKÝCH HODNOCENÍ
S N Á B O R E M PAC I E N T Ů
1. Specifický léčebný program pro přípravek ipilimumab u předléčených pacientů s pokročilým melanomem
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý
2. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III hodnotící účinnost
a bezpečnost přípravku Pazopanibu v adjuvantní léčbě pacientů s lokalizovaným nebo lokálně pokročilým karcinomem ledvin se středním nebo vysokým rizikem rekurence onemocnění po potenciálně kurativní nefrektomii
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek
3. Otevřená studie fáze I/II hodnotící bezpečnost, imunogenicitu, klinickou aktivitu recPRAME AS15
antigen-specifické protinádorové imunoterapie jako první linie léčby pacientů s PRAME pozitivním
metastatickým melanomem
Hlavní zkoušejíc : prof. MUDr. rostislav Vyzula, CSc.
4. Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické klinické hodnocení III.
fáze denosumabu jako adjuvantní léčby pro ženy s karcinomem prsu v časném stádiu s vysokým
rizikem rekurence (D-CARE)
Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta palácová
5. Otevřená, randomizovaná studie fáze III se dvěma rameny hodnotící přípravek Ixabepilon podávaný každých 21 dní oproti Paclitaxelu nebo Doxorubicinu podávým každých 21 dní u žen s pokročilým karcinomem endometria s předchozí chemoterapeutickou léčbou
Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, ph.D.
6. Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III porovnávající účinnost a bezpečnost BIBF 1120 v kombinaci s carboplatinou a paclitaxelem oproti placebu v kombinaci
s carboplatinou a paclitaxelem u pacientek s pokročilým ovariálním karcinomem
Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, ph.D.
7. Randomizovaná, multicentrická, studie fáze III se třemi rameny hodnotící účinnost a bezpečnost
přípravku T-DM1 v kombinaci s Pertuzumabem nebo placebem – Pertuzumabem, versus kombinace
Herceptin + taxany, jako léčba první linie u pacientek s HER2 positivním progredujícím nebo rekurentním lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu.
Hlavní zkoušející: MUDr. Katarína petráková
8. Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze II zkoumající lék regorafenib plus BSC versus placebo plus BSC u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, kteří
zprogredovali po podání standardní terapie
Hlavní zkoušející: MUDr. Ilona Kocáková, ph.D.
9. Otevřené, 1:1 randomizované, kontrolované klinické hodnocení hodnocení fáze II hodnotící účinek přípravku EMD 1201081 v kombinaci s Cetuximabem ve druhé linii u pacientů s rekurentním
nebo metastatickým nádorem skvamózních buněk hlavy a krku
Hlavní zkoušející: MUDr. radka obermannová
10. Otevřená, randomizovaná, srovnávací, multicentrická studie, porovnávající účinnost a snášenlivost olaparibu přidaného ke kombinaci paklitaxelu a karboplatiny v porovnání se samotnou kombinací paklitaxelu a karboplatiny u pacientek s pokročilým serózním nádorem vaječníků citlivým
na platinu
Hlavní zkoušející: MUDr. Josef Chovanec, ph.D.
11. Fáze II, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie hodnotící účinnost a bezpečnost AZD8931 v kombinaci s anastrozolem, ve srovnání se samostatným
anastrozolem u postmenopauzálních pacientek s pozitivními hormonálními receptory
Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta palácová
12. Randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie hodnotící podání Neratinibu / HKI-272/ po léčbě trastuzumabem u pacientek s Early-stage HER-2/neu karcinomem prsu
Hlavní zkoušející: MUDr. Katarína petráková
13. Studie fáze II, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická, randomizovaná, porovnávající dobu do progrese u pacientek s AZD8931 v kombinaci s paklitaxelem weekly v porovnání
s AZD8931 placebo s paklitaxelem weekly.
Hlavní zkoušející: MUDr. Katarína petráková
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14. Multicentrická, randomizovaná, studie, srovnávající účinnost pertuzumabu v kombinaci s capecitabinem a trastuzumabem versus capecitabine a trastuzumab, u pacientů s HER 2+ metastatickým
karcinomem prsu, léčenými trastuzumabem po progresi.
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. rostislav Vyzula
15. Randomizovaná, dvojitě-slepá, placebem kontrolovaná studie hodnotící kombinaci Everolimus
a Exemestan v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu postmenopauzálních
pacientek s pozitivními estrogenovými receptory a již předléčenými Letrozolem nebo Anastrozolem
Hlavní zkoušející: MUDr. Katarína petráková
16. Randomizovaná, dvojitě-slepá studie II. Fáze hodnotící Axitinib / AG-013736/ s nebo bez titrace
dávky u pacientů s metastatickým renálním karcinomem.
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek
17. Randomizované dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III, porovnávající přípravek IMC1121 a optimální podpůrnou léčbu versus placebo a optimální podpůrnou léčbu, v terapii metastazujícího adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageální junkce, po progresi onemocnění po předchozí kombinované léčbě první linie obsahující platinu nebo fluoropyrimidin.
Hlavní zkoušející: MUDr. Jiří Tomášek
18. Randomizovaná, dvojitě-slepá, multicentrická studie III. Fáze, která hodnotí Brivanib versus Sorafenib podávané v první linii léčby pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem
Hlavní zkoušející: MUDr. Igor Kiss, ph.D.
19. Prospektivní,multicentrická,randomizovaná,dvojitě zaslepená,placebem kontrolovaná,dvě paralelní skupiny,fáze III.studie porovnávající účinnost a bezpečnost léku misitinib v dávce 9mg/kg/
den v kombinaci s gemcitabinem verzus placebo s gemcitabenem u pacientů s pokročilým/metastatickým karcinomem pankreatu
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. rostislav Vyzula, CSc.
20. Otevřená, multicentrická studie umožňující rozšířený přístup k adjuvantnímu podání imatinib
mesylátu dospělým pacientům s gastrointestinálními stromálními tumory po R0 resekci
Hlavní zkoušející: MUDr. Ilona Kocáková, ph.D.
21. Randomizovaná, otevřená studie fáze III – účinek přidání bevacizumabu k překřížené chemoterapii (CTx) zahrnující fluoropyrimidin u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, u nichž
došlo k progresi onemocnění při standardní léčbě první linie kombinací CTx / bevacizumab
Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrice Bencsiková
22. III. fáze multicentrického, randomizovaného, dvojitě zaslepeného klinického hodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku BIBF 1120 podávaného spolu se standardní terapií docetaxelem ve srovnání s placebem podávaným spolu se standardní terapií docetaxelem u pacientů s nemalobuněčnou
rakovinou plic stupně IIIB/IV nebo při recidivě po neúspěšné chemoterapii první linie
Hlavní zkoušející: MUDr. Helena čoupková
23. II. fáze klinického hodnocení – dvojitě zaslepená, randomizovaná studie hodnotící účinnost
AZD6244 (Hyd-sulfát) v kombinaci s Dakarbazinem oproti samotnému Dakarbazinemu v první linii
léčby pacientů s BRAF pozitivním pokročilým melanomem Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, ph.D.
24. Otevřená, randomizovaná, multicentrická studie fáze I/II hodnotící podání 2 dávek EMD 545797
v kombinaci s cetuximabem a irinotecanem oproti samotnému podání cetuximabu a irinotecanu
v druhé linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s k-ras wild type (WT)
Hlavní zkoušející: MUDr. Ilona Kocáková, ph.D.
25. II. fáze klinického hodnocení - léčba I. linie dospělých pacientů s glioblastomem za pomoci chirurgického vyjmutí nádoru, ozařování, chemoterapie a doplňkového očkování vlastními dendritickými
buňkami
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. rostislav Vyzula, CSc.
26. Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III porovnávající docetaxel v kombinaci s dasatinibem oproti docetaxelu v kombinaci s placebem u kastračně rezistentního nádoru prostaty
Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, ph.D.
27. Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie, fáze III. posuzující účinnost
MAGE A3 + AS 15 ASCI u pacientů s melanomem fáze III - po resekci s lymfatickými uzlinami
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý
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28. Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III EORTC Melanoma Group - adjuvantní imunoterapie monoklonální protilátkou anti-CTLA-4 (ipilimumab) v porovnání s placebem po kompletní
resekci vysoce rizikového melanomu stádia III
Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, ph.D.
29. Randomizované, otevřené, kontrolované klinické hodnocení fáze II porovnávající kombinovanou chemoterapii s nebo bez použití přípravku panitumumabu jako léčbu první volby u pacientů
s metastazujícím nebo recidivujícím nádorem hlavy a krku, s přechodem na monoterapii přípravkem
panitumumab v druhé linii u nemocných, u kterých selhala samostatná kombinovaná chemoterapie.
Hlavní zkoušející: MUDr. radka obermannová
30. Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie hodnotící přípravek Cetuximab v kombinaci
s capecitabinem (Xeloda, X) a cisplatinou (P) versus XP pro léčbu adenokarcinomu žaludku včetně
adenokarcinomu gastroesophageální junkce.
Hlavní zkoušející: MUDr. Beatrice Bencsiková
31. Randomizovaná, otevřená, multicentrická studie hodnotící přípravek bevacizumab (AVASTIN)
a temsirolimus (TORISEL) versus bevacizumab (AVASTIN) a interferon - alfa (ROFERON) v terapii první
linie u pacientů s pokročilým renálním karcinomem.
Hlavní zkoušející: MUDr. Ivo Kocák, ph.D.
32. Pivotní studie určující účinnost a bezpečnost AP23573, podávaného jako udržovací léčba pacientům s metastatickým sarkomem měkkých tkání nebo kostí
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý
33. Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie srovnávající účinnost přípravku Afliberceptu podaného každé dva týdny s placebem u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, léčenými irinotecanem/5-FU (FOLFIRI) po progresi na oxaliplatině
Hlavní zkoušející: MUDr. radek Lakomý
34. Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze III – přípravek Sunitinib versus placebo v adjuvantní léčbě karcinomu ledvin – pacienti s vysokým rizikem RCC
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. rostislav Vyzula, CSc.
35. Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III hodnotící přípravek neoadjuvantní lapatinib, trastuzumab a jejich kombinací plus paklitaxel pro HER2/ErbB2 pozitivní pacientky s karcinomem prsu
Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta palácová
36. Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III - adjuvantním lapatinib a herceptin (samostatně, v kombinaci a sekventně) pro HER2/ErbB2 pozitivní pacientky s karcinomem prsu
Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína petráková
37. Fáze III, otevřená, randomizovaná, multicentrická studie se dvěma paralelními skupinami – přípravek E7389 versus „léčba zvolená lékařem“ – u pacientek s lokálně rekurentním či metastatickým
karcinomem prsu, které v minulosti prodělaly nejméně dva a nejvíce pět cyklů chemoterapie s obsahem antracyklinu a taxanu.
Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína petráková
38. Otevřené, klinické hodnocení s rozšířeným přístupem k léčbě lapatinibem a capecitabinem u nemocných s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu s nadměrnou expresí ErbB2
Hlavní zkoušející: prim. MUDr. Katarína petráková
39. I.fáze klinického hodnocení-snášenlivost LA-12 při opakované pětidenní perorální aplikaci u pacientů se solidními nádory
Hlavní zkoušející: MUDr. Markéta Bednaříková
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15. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SPONZOŘI A DÁRCI
Fyzické osoby

Právnické osoby

Ing. pavel Bauer, Brno

aETna, spol. s r. o., Brno

Ing. petr Beran, rožná

amgen s. r. o, praha

Veronika Demlová a Lubomír Demel, polička

astrazeneca Czech republic s. r. o., praha

Ing. Vladimír Doležal, CSc., poděbrady

Bayer s. r. o., praha

Marie Fridrichová, Vracov

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Brno

JUDr. pavel Holub, Brno

Czech Casinos a. s., praha

JUDr. Kateřina Johnson, Brno

Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o., Říčany u prahy

Jaroslav Kelnar, Bohdalice

FInopoL TraDE pLUS s. r. o., Modřice

Ing. Josef Klabačka, Brno

GlaxoSmithKline, s. r. o., praha

Jiří Kolbaba – THE WorLD, Brno

GoLF Brno a. s., Brno

Ing. Vlasta Lužová, rohatec

Ipsen pharma, o. s., praha

Vladimíra Malíková, Koněšín

KoVo-pLazMa, s. r. o., Brno

Jan petrák, české Budějovice

LEnoX pLUS, a. s., praha

Ludmila rajtrová a Ing. Josef rajtr, prostějov

MaDESa s. r. o., polička
Moravská onkologická iniciativa – MonKIn, Brno
naDaCE zDraVí pro MoraVU, praha
nadační fond – Fond pro pacienty s nádorovým
onemocněním, Brno
naDační FonD MoDrý HroCH, Brno
nG reality, a. s., ostrov
novartis s. r. o., praha
nycomed s. r. o., praha
oHL ŽS, a. s., Brno
pfizer, spol. s r. o., praha
rUSH, spol. s r. o., Dubňany
Teplárny Brno, a. s., Brno
TESCan, s. r. o., Brno
Teva pharmaceuticals Cr, s. r. o., praha
The royal Bank of Scotland n.V., praha
ToMKET s. r. o., praha
Železárny Štěpánov, spol. s r. o., Brno
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