MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

*. J •“

Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Organizací evropských onkologických ústavů (OECI)
a Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví.

Tisková konference - COVID-19 a MOÚ
5. 5. 2020
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) je největším českým onkologickým centrem z hlediska počtu primárně
léčených onkologických pacientů, pacientů léčených chemoterapií a ozařováním a třetím největším centrem
co do počtu onkologických operací. Cílem dnešní tiskové konference je podělit se s novináři o naše
zkušenosti s léčbou onkologických pacientů v době pandemie COVID-19 v ČR a současně informovat
veřejnost o dalších krocích, které souvisí s obnovováním provozu ústavu do jeho plných kapacit.
MOÚ velmi bedlivě sledoval vývoj pandemie COVID-19 v zahraničí a ČR a i díky těmto informacím mohl
včas přijmout opatření, jenž měla primárně sloužit k zajištění bezpečného prostředí v nemocnici
a maximálního možného provozu, který by v případě potřeby dokázal pokrýt i péči o onkologické pacienty
z jiných nemocnic, pokud by byly paralyzovány COVIDovou pandemií, případně i o pacienty s infekcí
COVID-19, pokud by se v ČR situace vyvíjela podobně jako např. v Itálii nebo jiných nejvíce zasažených
států. Naší kapacity nakonec využily i některé nemocnice v kraji nebo jejich pacienti, například FN Brno,
která byla současně ochromena kybernetickým útokem.
Z dnešního pohledu se ukazuje, že ze zavedených opatření proti šíření infekce COVID-19 v MOÚ a mezi
našimi pacienty byla nejúčinnější:
- omezení počtu osob v době vzplanutí a největšího šíření COVID-19 v ČR,
- používání ochranných osobních pomůcek a prostředků jak personálem, tak pacienty,
- zvýšená hygienická opatření, včetně celoplošné desinfekce rizikových provozů,
- edukace návštěv o respirační hygieně,
- zavedení kontrolovaných vstupů s triáží přicházejících osob na základě příznaků infekce a
COVIDové anamnézy,
- testování na SARS-CoV-2 u symptomatických a vybraných skupin pacientů,
- rozdělení personálu do dvou týmů, abychom snížili riziko šíření infekce nebo výpadku provozu
z důvodů uvalení karantény na zaměstnance.
Omezení počtu osob je považováno za zcela zásadní preventivní opatření u všech kapénkově se šířících
infekcí. Abychom toho dosáhli, omezili jsme poskytování té péče, jejíž odklad, i kdyby nastal v řádu
několika málo měsíců, by neohrozil zdraví našich pacientů. Od 17. 3. 2020 do 20. 4. 2020 jsme odložili
kontroly a vyšetření u zdravých osob (např. screeningová vyšetření nebo vyšetření pacientů po úspěšném
ukončení onkologické léčby), od 20. 4. 2020 postupně obnovujeme i tuto péči. Od 11. 5. 2020 budou
screeningová vyšetření v plném provozu a od 1. 6. 2020 obnovíme i komerční preventivní programy
a kontroly i u těch onkologických pacientů, jejichž léčba byla ukončena více než před 3 lety. Kromě
přechodného omezení péče o zdravé osoby jsme v uvedeném období přistoupili u části onkologických
pacientů i ke změně v postupu onkologické léčby, a to tak, aby v případě onemocnění infekcí COVID-19
nebylo riziko z komplikací této infekce pro ně větší než riziko z vlastní onkologické léčby. Po celou dobu
jsme nebyli nuceni omezovat příjem nových onkologických pacientů, včetně vyšetřování osob
s klinickým podezřením na nádorové onemocnění.
Jak se výše uvedená opatření promítla do čísel:
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Počty operovaných zhoubných
nádorů
Počty jiných operací (např. cévní
porty, ambulantní zákroky,
preventivní zákroky, korekce kýl)
Počty ozářených pacientů
Počty mamografických vyšetření screening

590

514

- 76

- 12,9 %

266

157

- 109

- 40,9 %

550
3 075

470
767

- 80
- 2 308

- 14,5 %
- 75 %

Je nutné poznamenat, že tak vysokého výkonu bylo dosaženo i přes velmi ztížené pracovní podmínky
a za polovičního počtu personálu. Za takové mimořádné pracovní nasazení patří všem našim zaměstnancům
poděkování!
Závěrem:
Výše uvedená čísla dokazují, že v důsledku zvládnutí pandemie COVID-19 v ČR nedošlo k takovému
omezení péče, jako například v jiných zemích, které by se mělo odrazit ve zhoršení zdravotního stavu
našich onkologických pacientů. Čísla současně dokazují, že pokud ke změnám postupu v onkologické léčbě
došlo, jednalo se přísně individuálně, vždy s ohledem na riziko komplikací pro daného pacienta. Současné
čekací doby na operace nepřesahují 3 týdny. V případě omezení preventivní péče o zdravé osoby (včetně
screeningu) se rovněž nemůže tak krátký výpadek, v řádu několika málo měsíců, odrazit v horších
léčebných výsledcích a už vůbec ne ve ztrátách lidských životů. MOÚ i ostatní onkologická a screeningová
centra mají dostatečné kapacity, aby v přijatelném termínu obsloužila všechny občany, kterým bylo
preventivní vyšetření zrušeno. Screening zachycuje nádory, které se u jinak zdravých osob ještě nestihly
projevit. Svůj pozitivní dopad na přežití pacientů má tehdy, je-li dlouhodobý, systematický, kvalitní
a s vysokou účastí populace, na kterou je zaměřen. I proto je důležité, aby nikdo neodkládal screeningové
vyšetření až na další rok! Ti, kterým bylo preventivní vyšetření zrušeno, by se měli objednat na nejbližší
možný termín! Důležitým předpokladem úspěšného zvládnutí následků pandemie COVID-19 je nyní i
zodpovědný přístup pacientů, kteří nebudou strach z nemoci a rozhodnutí nejít k lékaři při vzniku příznaků
ospravedlňovat obavami z infekce COVID-19. Naše nemocnice jsou pro pacienty bezpečným místem, kde se
nemusejí obávat ze šíření infekce COVID-19.
Tel. čísla pro objednání screeningového vyšetření v MOÚ:
Screening karcinomu prsu: 844 844 885 a 54313 6010 (v běžnou pracovní dobu)
Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku: 5 4313 6205 (v pracovní dny mezi 14 - 15.30 hod.)
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