MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OECI.

V Brně, 22. 9. 2016

Tisková konference u příležitosti 10. výročí založení Oddělení onkourologie Masarykova
onkologického ústavu
27. září v 11:00 hodin v zasedací místnosti ředitelství

Oddělení urologické onkologie MOÚ zahájilo činnost 1. 1. 2006.
Bylo zaloţeno z iniciativy prof. Ţaloudíka a prof. Vyzuly, tehdejšího ředitele MOÚ, jako reflexe
stále rostoucích nároků na urologickou péči v expandujícím ústavu.
Poţadavkem byla nejen diagnostika a terapie primárně urologických nádorů (především ledvin,
morového měchýře, prostaty a varlat) ale i léčba sekundárních nádorů močových a pohlavních
orgánů a řešení urologických komplikací způsobenými onkologickými procesy jiného původu
nebo jejich léčbou (typicky ozařováním gynekologických nádorů nebo nádorů konečníku).
Ve výskytu rakoviny ledvin patři ČR ke světovým premiantům, rakovina prostaty je nejčastěji
diagnostikovaným zhoubným nádorem muţů, nádory varlat jsou nejčastějšími zhoubnými nádory
mladých muţů. Urologické komplikace jsou jedněmi z nejčastějších komplikací gynekologických
nádorů, stejně jako komplikace po radioterapii nádorů v oblasti pánve a břicha.
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe i kdyţ se urologie povaţuje za „malý“ medicínský obor,
minimálně na poli onkologie patří k významným a velmi vytíţeným specializacím.
Rekapitulace desetileté činnosti onkologické urologie v MOÚ to dokládá:
Tým oddělní se postupně ze 4 lékařů rozrůstal na 6 a v posledním roce na 7. Dále jej tvoří 3
ambulantní sestry, sanitárka a sestry oddělení, které působí současně na gynekologickém
oddělení.
Onko-urologické oddělení má k dispozici rozsáhlý ambulantní trakt v 1. podlaţí Švejdova
pavilonu: disponuje dvěma ambulancemi, ultrazvukovou vyšetřovnou (3 sonografické přístroje),
endoskopickým sálkem, operačním sálem, ambulantními lůţky.
Lůţkové urologické oddělení je umístěno ve 2. podlaţí Masarykova pavilonu. Disponuje 12
standardními lůţky s moţností sdílení dalších lůţek s oddělením gynekologickým.
Oddělení dále vyuţívá lůţek na centrálním ARO a JIP umístěnými v nově zbudovaném
Wernerově pavilonu. V tomto pavilonu se nacházejí i 4 centrální operační sály, z nichţ jeden
slouţí urologii. V minulém roce byl vybaven moderní endoskopickou – laparoskopickou věţí.
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Činnost Oddělení urologické onkologie v MOU se opírá o multioborovou spolupráci: jak
s ostatními chirurgickými obory, tak s klinickými onkology, patology, radiadiagnostiky,
radioterapeuty a v neposlední řadě i výzkumnými týmy působícími v Ústavu. Výrazem tohoto
principu multidisciplinarity v podstatě bylo i zaloţení Kliniky operační onkologie Lékařské
fakulty MU v loňském roce, v jejímţ rámci onkourologické oddělení nyní působí.
V roce 2007 oddělení zahájilo projekt robotické operativy systémem daVinci®. Poté co jej
nebylo moţno uskutečnit přímo v MOÚ, začalo své pacienty operovat v Centru robotické
chirurgie Nemocnice sv. Zdislavy. Jedná se především o roboticky asistované radikální
prostatektomie u pacientů s rakovinou prostaty: v posledních sedmi letech je největším centem
pro tyto operace v ČR (celkem 1850 operací) a spolu s MOÚ provádí i nejvíce radikálních
prostatektomií v ČR.
Téţ v oblasti provádění náročných rekonstrukčních operací patří oddělení k nejvytíţenějším v ČR
(např radikální cystektomie = odstranění a náhrada močového měchýře střevními segmenty,
ratroperitonelní lymfadenektomie = odstranění nádory postiţených mízních uzlin za dutinou
břišní, rekonstrukce močových cest po radiačních traumatech…).
Za dobu své činnosti bylo hospitalizováno 9566 a operováno 9128 pacientů. Průměrná délka
hospitalizace činila 5 dnů. Na oddělení zemřelo 15 pacientů, z toho 2 operovaní. Ambulance
ošetřily 13919 pacientů.
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