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Vznik Kliniky operační onkologie (KOO) Masarykova onkologického ústavu (MOÚ)
odsouhlasil akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity k 1. červenci 2015.
Nový přednosta – doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. vzešel z výběrového řízení, které se
uskutečnilo 5. října letošního roku.
Klinika v sobě sdružuje tři základní operační obory: chirurgii, gynekologii a urologii. Je to
v historii českého i československého lékařství poprvé, co se klinické pracoviště skládá
z více oborů. Důvodem tohoto sloučení byla kromě jiného úzká spolupráce při operativě
nádorových onemocnění i společné pracoviště ve Wernerově pavilonu MOÚ, kde jsou 4
operační sály, centrální sterilizace, Oddělení onkologické patologie, které ještě během
operace provede histologický rozbor nádoru, i Anesteziologicko-resuscitační oddělení a
Jednotka intenzivní péče.
Operační léčba je jedním ze čtyř základních pilířů boje proti nádorovým onemocněním
(diagnostika, operativa, interní (klinická) onkologie a radiační onkologie - ozařování). Nové
výukové pracoviště LF MU se bude zaměřovat především na onkodigestivní, mamární,
melanomovou a sarkomovou chirurgii, na operační onkogynekologii a onkourologii,
onkochirurgii pánevních orgánů, retroperitonea a lymfatických disekcí, na kterých se budou
podílet společně všechna tři pracoviště. Ta sice spolupracovala i v minulosti, ale tato
spolupráce nebyla systémová, nyní se bude jednat o spolupráci programovou, ze které bude
profitovat především onkologický pacient. Dojde tak k lepší koordinaci operačních aktivit
jednotlivých oddělení, k větší specifikaci zaměření pracovních týmů, k rozšíření spolupráce
s LF MU v pregraduálním vzdělávání, zejména v oblasti výuky onkochirurgie. Důležitým
aspektem sloučení je také posílení vědecko-výzkumné činnosti (granty, publikační aktivity,
spolupráce s podobně zaměřenými ústavy v zahraničí).
Jedním z nebližších cílů vedení KOO je získání statutu akreditovaného pracoviště II. typu pro
vzdělávání lékařů v nadstavbovém oboru onkochirurgie. V následujících měsících se budou
lékaři KOO školit v náročné speciální metodě HIPEC (hypertermická intraperitoneální
chemoterapie – podíní chemoterapie do břišní dutiny), tak aby tato metoda byla ve 2. pololetí
2016 v MOÚ dostupná (bude to jediné pracoviště na Moravě - dosud jen Praha). Dalším
úkolem bude pilotní projekt zavedení parametrizace perioperační dokumentace pro diagnózy
karcinomu prsu a karcinomu konečníku, které zpřehlední a zjednoduší zejména sledování
výsledků a úspěšnosti léčby.
Výhledem pro další roky je zavedení robotické chirurgie v MOÚ, které se ukazuje přínosné
zvláště léčbě rakoviny prostaty a konečníku. Chirurgové by se také rádi dočkali rekonstrukce
Bakešova pavilonu, které je významné z historického pohledu, ale hlavně by umožnilo další
rozšíření a zlepšení péče o onkologicky nemocné, kteří potřebují operační zákrok.

Na KOO pracuje na 34 lékařů a 82 nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecné
sestry, zdravotničtí asistenti a sanitáři). V minulém roce všechna tři pracoviště kliniky
provedla 6 000 operačních výkonů a na lůžcích se vystřídalo 5 500 pacientů.

KOO je třetím výukovým pracovištěm MOÚ. Dne 1. 1. 2001 byla v ústavu založena první
klinika, a to Klinika komplexní onkologické péče, která sdružuje odborníky z oblasti
onkologie. Klinika se organizačně skládá z diagnosticko-léčebných skupin pro mamární a
digestivní problematiku a pro všeobecnou onkologii.

V únoru 2007 (8. 2.) bylo ustaveno druhé výukové pracoviště LF MU, a to Klinika radiační
onkologie, která disponuje nejnovější technikou i řadou špičkových odborníků. Právem patří
mezi nejlepší pracoviště svého druhu v republice. Dokázala to také tím, že se jí v roce 2008
podařilo získat na základě úspěšného klinického auditu komisařů IAEA (International Atomic
Energy Agency) statut Centra kompetencí IAEA jako jedinému pracovišti v České republice.
Klinika se tak stala referenčním pracovištěm IAEA a v této funkci je jejím základním úkolem
být vzorem a vzdělávacím střediskem pro další pracoviště nejen u nás.

