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1 LEXIKON KLINICKÉHO STANDARDU  

1.1 METODICKÉ POJMY 

Zkratka Název Výklad pojmu 

 Autor klinického standardu (viz 

kap. VÝVOJOVÉ TÝMY ) 
Zajišťuje zpracování podstatné části dokumentu KS, spolupracuje 
při tom s interním garantem a operátorem KS. 

 Autorský kolektiv 

(viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY ) 
Autorský kolektiv je reprezentován všemi odborníky, kteří se 
podílejí na vývoji klinického standardu, a to bez rozdílu, zda jsou 
v roli hlavního autora, dalších autorů, oponentů, konzultantů, 
event. interního garanta NRC. Jedinou podmínkou je to, aby tito 
odborníci byli formálně nominováni do daných rolí odbornými 
společnostmi. 
Toto nepredikuje autorství jakýchkoliv publikací odvozených od 
klinického standardu (např. odbornými společnostmi); pouze 
NRC, pokud bude samo uveřejňovat daný KS, uvede všechny 
členy Autorského kolektivu jako AUTORY. 

 Autorský obor (viz kap. 

ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO 

STANDARDU) 

Udává odbornost hlavního autora dle číselníku autorských 
odborností Seznamu výkonů. 

 Doplňující chorobné stavy (viz 

kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO 

STANDARDU) 

Představují další chorobné stavy, které mohou souviset 
s klinickým stavem, který je součástí klinického standardu a jsou 
zmiňovány v dokumentu klinického standardu, například jako 
komplikace nebo časté a významné komorbidity. Jsou popsány 
kódem a názvem diagnózy dle MKN–10. 

 Garant klinického standardu (viz 
kap. Vývojové týmy ) 

Garantuje aktuálnost obsahu KS (po celou dobu  
až do doby plánované aktualizace). 

 Incidence a incidence na 100 tis. 

obyvatel (viz kap. 

EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A 

EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO 

STANDARDU) 

Incidence – počet nově vzniklých případů dané nemoci ve 

vybrané populaci za určité časové období. Incidence je obvykle 
dávána do poměru k velikosti exponované populace ve 
studovaném období, např. jako roční incidence nově hlášených 
zhoubných nádorů na 100 000 obyvatel ČR. 

IG Interní garant klinického 

standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ 

TÝMY) 

Lékař, případně jiný odborný zdravotnický pracovník, školený 
v problematice vývoje KS, zajišťuje primární kontakt 
s navrhovatelem a autory, plánuje a koordinuje proces vývoje 
individuálního KS, iniciuje změny plánu v případě jeho neplnění, 
koordinuje proces vývoje individuálního KS, zajišťuje některé 
rešerše a části dokumentu, konkrétně části týkající se ukazatelů 
kvality a ekonomických aspektů. Spolupracuje s autory, 
oponenty a konzultanty na odborné úrovni. 

KS Klinický standard NRC Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o 
měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, 
ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je 
používán výhradně v rámci metodik NRC. 

 Konzultant klinického standardu 

(viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY ) 

Zastupuje obor s menším podílem na vývoji KS, poskytuje 
autorovi informace pro zpracování specifických částí dokumentu. 

 Navrhovatel klinického standardu 

(viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO 

STANDARDU) 

Navrhuje téma KS, poskytuje základní strukturované informace o 
svém návrhu prostřednictvím Registru Národní sady standardů 
zdravotních služeb. 

 Obory, kterých se klinický 

standard týká (viz kap. VYMEZENÍ 

Obory, kterých se týká především hlavní proces dokumentu, dle 
číselníku autorských oborů Seznamu výkonů.  

../../../../../Documents%20and%20Settings/monika/Documents%20and%20Settings/Monika/janise/Desktop/MSU_Projektové%20řízení/MSU_Dokumenty%20pro%20autory%20a%20oponenty/Osnova_klinicky%20standard%20AUTOR-4.14_DRAFT.doc#_Vývojové_týmy_[P]
../../../../../Documents%20and%20Settings/monika/Documents%20and%20Settings/Monika/janise/Desktop/MSU_Projektové%20řízení/MSU_Dokumenty%20pro%20autory%20a%20oponenty/Osnova_klinicky%20standard%20AUTOR-4.14_DRAFT.doc#_Vývojové_týmy_[P]
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Zkratka Název Výklad pojmu 

KLINICKÉHO STANDARDU) 

 Operátor klinického standardu 
(viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

KLINICKÉHO STANDARDU)  

Odborník školený v procesu a metodice vývoje NRC, koordinuje 
proces vývoje především v rámci sběru základních informací o 
klinickém standardu s využitím Registru Národní sady standardů 
zdravotních služeb a zpracovává některé části dokumentu, 
konkrétně vývojový diagram hlavního procesu KS. 

 Oponent klinického standardu 

(viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY ) 

Provádí odbornou oponenturu KS, zastupuje pokud možno jiné 
obory, kterých se KS také týká. 

 Ostatní výkony (viz kap. 

VYMEZENÍ KLINICKÉHO 

STANDARDU) 

Představují jiné výkony, které mívají také vztah k chorobnému 
stavu, někdy se používají, ale méně často než základní výkony, 
nebo jsou z klinického hlediska méně významné. Tyto výkony 
MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu klinického standardu.  
Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. 

 Prevence primární (viz kap. 

PRIMÁRNÍ PREVENCE) 

Souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku onemocnění. 
Princip spočívá v ovlivňování rizikových faktorů vedoucích ke 
změně incidence onemocnění. 

 Prevence sekundární (viz kap. 

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE) 

Souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání (příp. i 
vyhledání) onemocnění, které již vzniklo a jeho léčba. Cílem je 
detekce presymptomatických stádií onemocnění, neboť léčba 
zahájená v časnějším stádiu nemoci je účinnější a vede k lepší 
prognóze. 

 Prevence terciární (viz kap. 

PREVENCE RECIDIVY STAVU) 

Souhrn činností zaměřený proti vzniku komplikací již 
diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem zabránit jeho 
opakování a progresi. 

Registr 
NSSZS 

Registr Národní sady standardů 
zdravotních služeb (viz kap. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O 

KLINICKÉM STANDARDU) 

Webová aplikace na http://kvalita.nrc.cz/standardy/, sloužící 
k záznamu administrativních dat KS: registraci návrhu KS, 
registraci spolupracujících osob, evidenci všech stavů KS 
(převzetí návrhu KS od navrhovatele, rozpracované návrhy KS, 
schválené návrhy KS, definitivně ukončené KS). 

 Spolupracující obory (viz kap. 

ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO 

STANDARDU ) 

Udávají odbornosti ostatních členů autorského týmu a 
oponentního týmu, dle číselníku autorských odborností Seznamu 
výkonů.  

 Technologický klinický 

standardNRC (viz kap. VYMEZENÍ 

KLINICKÉHO STAVU) 

Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky 
nebo léčby. 

 Určující výkony (viz kap. 

VYMEZENÍ KLINICKÉHO 

STANDARDU) 

Představují výkony, které přímo vymezují daný klinický stav (platí 
především u klinických standardů typu „technologický standard“ 
– TS). Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu 
výkonů. 

 Vědecké ověření standardu (viz 

kap. VĚDECKÉ OVĚŘENÍ 

KLINICKÉHO STANDARDU) 

V rámci dokumentu klinického standardu se jedná o určení, které 
uvádí: 
Stávající stav – jaké metody vědeckého ověřování autorský 
tým používal, zda přebíral vědecké důkazy z jiných klinických 
doporučených postupů, z literatury, nebo sám realizoval vědecké 

práce za tímto účelem; zda existuje vazba na vědeckou 
průkaznost z prací prováděných za účelem zhodnocení klinického 
standardu. 
Navrhované řešení – v případě, že se autorský tým domnívá, 
že vědecké dokazování vydaných doporučení u klinického 
standardu může být do budoucna vylepšeno, uvede zde 
navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké 
průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, návrh grantu 
atd.). 

http://kvalita.nrc.cz/standardy/
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Zkratka Název Výklad pojmu 

 Základní určující chorobné stavy 

(viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO 

STANDARDU) 

Představují chorobné stavy, které přímo vymezují klinický stav, 
který je předmětem klinického standardu. Jsou popsány kódem a 
názvem diagnózy dle MKN–10. 

 Základní výkony (viz kap. 

VYMEZENÍ KLINICKÉHO 

STANDARDU) 

Představují významné výkony nebo skupiny výkonů, které se 
v rámci daného klinického stavu často provádějí, ale přímo jej 
neurčují (nepoužívají se vždy nebo se používají i u jiných 
klinických stavů). Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu 
dokumentu klinického standardu. Jsou vymezeny kódem a 
názvem dle Seznamu výkonů. 

1.2 ODBORNÉ POJMY 
Zkratka Název Výklad pojmu 

BCa Bronchogenní karcinom  

CT Computer tomography Počítačová tomografie 

ČLK Česká lékařská komora  

ČLS JEP Česká lékařská společnost 
Jana Evangelisty Purkyně 

 

EBM Evidence based medicine Medicína založená na důkazech 

ESMO European Society of Medical 
Oncology 

Evropská společnost pro onkologii 

IGA Interní grantová agentura  

JIP Jednotka intenzivní péče  

KDP Klinický doporučený postup  

KOC Komplexní onkologické 

centrum 

Organizační jednotka péče o onkologicky nemocné, viz. Národní 

onkologický program on line. 

KOS Kooperující onkologická 
skupina 

Organizační jednotka péče o onkologicky nemocné, viz. Národní 
onkologický program on line. 

L3 Postgraduální kvalifikace 
lékaře 

 

MKN–10 Mezinárodní klasifikace 
nemocí, 10. vydání 

 

MR, MRI Magnetic resonance imaging Magnetická rezonance 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky 

 

NOR Národní onkologický registr  

PET Positron emission tomography Pozitronová emisní tomografie 

PS Performance status Stav celkové výkonnosti, jehož hodnocení je důležité při 

rozhodování při radikální, pacienta zatěžující léčbě 

RCT Randomized controlled trial Randomizovaná studie založená na náhodném výběru 

RTG Rentgenové vyšetření  

TNM TNM klasifikace stádia nádoru Zkratka sestavená ze tří pojmů charakterizujících stádium 
nádoru: 
T popisuje velikost nádoru a míru infiltrace okolní tkáně 
N popisuje regionální mízní uzliny, které jsou nádorem postiženy 
M popisuje metastázy ve vzdálených částech těla 
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Zkratka Název Výklad pojmu 

UICC Union of International Cancer 
Control 

Největší organizace svého druhu zaměřující se na boj proti 
rakovině, sídlící v Ženevě a založená v roce 1933 

USD United States Dollar Americký dolar 

WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace 
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU  

2.1 ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU  

Kód a název klinického 
standardu  

KKPFT0037 Klinický standard komplexní péče o pacienty 
s bronchogenním malobuněčným karcinomem plic 

Typ klinického standardu  Komplexní klinický standard 

Autorský obor  205 – pneumologie a ftizeologie 

Spolupracující autorské 

obory  

402 – klinická onkologie 

403 – radiační onkologie 
507 – hrudní chirurgie 

2.2 ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU  
Bronchogenní malobuněčný karcinom plic je velmi závažné onemocnění s krátkou dobou přežití, 
působící pacientům závažné potíže. Léčba je obtížná a velmi nákladná a je proto vhodné, aby byla 

poskytována pokud možno co nejdříve od vzniku příznaků v rámci specializovaných center a to 

standardizovaným způsobem podle nejnovějších vědeckých poznatků. Existuje předpoklad, že 
zavedením KS dojde k vyšší centralizaci a zvýšení kvality i efektivity péče a to především vyloučením 

nesprávných, anebo neefektivních postupů. 

2.3 ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU  
KS byl vyvíjen formou adaptace při které byl jako hlavní zdroj použit ESMO Clinical Recommendations. 

Vývoj KS byl realizován v rámci projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č. 10650–3)  

za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky  
a analýz Masarykovy univerzity Brno. 

Doporučená doba účinnosti klinického standardu  

Dva roky. Odborným garantem klinického standardu je Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., která bude 

po dobu jeho účinnosti dohlížet na jeho aktuálnost. 

2.3.1 VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU  

Stávající stav  
„Hlavní autor spolu s interním garantem provedli výběr výše uvedeného zahraničního KDP ESMO 
Clinical Recommnedations a aplikovali jeho „major recommendations“  jako základ pro adaptaci tohoto 

KDP do českých podmínek.  

Navrhované řešení 
Do budoucna by bylo vhodné při dalších korekcích KS využít tuzemských zkušeností vycházejících  
ze studií prováděných českými autory. Stávající KS obsahuje doporučení, aby některé diagnostické  

a léčebné postupy byly prováděny výhradně pod kontrolou vědeckých studií prováděných podle 
striktních protokolů. Tímto způsobem lze zajistit vyšší kvalitu vědeckých důkazů v budoucnu. 
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2.3.2 KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ  
Při vývoji KS byl použit systém klasifikace doporučení American Society of Clinical Oncology. 

 Kvalita vědeckého důkazu  

I Důkazy získané z meta-analýzy více kvalitních, kontrolovaných studií. Randomizované studie 

s nízkou mírou falešně pozitivních a falešně negativních výsledků (vysoká kvalita) 

II Důkazy získané z nejméně jedné kvalitní experimentální studie. Randomizované studie 

s vysokou mírou falešně pozitivních a/nebo falešně negativních výsledků (nízká kvalita). 

III Důkazy získané z kvalitních  quasi experimentálních studií jakými jsou nerandomizované 
studie, kontrolované nekomparativní, kohortové studie případů a kontrol. 

IV Důkazy získané z dobře navržených, neexperimentálních studií jakými jsou srovnávací  
a korelační deskriptivní studie a studie případové.  

V Důkazy získané z kazuistik 

 

 Síla doporučení 

A Důkazy úrovně I, nebo konsistentní závěry z více studií úrovně II, III, nebo IV 

B Důkazy úrovně II, III, nebo IV a nálezy jsou celkově konsistentní 

C Důkazy úrovně II, III, nebo IV, ale závěry nejsou konsistentní 

D Málo důkazů nebo nejsou žádné systematické empirické důkazy 
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3 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU  

3.1 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU  
Obory, kterých se klinický standard týká  

Hlavní obory: 205 – pneumologie a ftizeologie 

Ostatní obory: 402 – klinická onkologie, 403 – radiační onkologie, 507 – hrudní chirurgie 

Oblasti péče, kterých se klinický standard týká  

Hlavní oblasti: léčba akutních stavů, lůžková, standardní. 

Ostatní oblasti: léčba chronických stavů, následná péče, ambulantní. 

Skupina pacientů, kterých se klinický standard týká  

Pacienti se závažnými příznaky, nebo prokázanou diagnózou bronchogenního malobuněčného 

karcinomu plic léčení v rámci akutní, nebo chronické péče. 

Vymezující klinické klasifikace   

Kódy a názvy výkonů uvedených v následujících tabulkách jsou v souladu s platnými verzemi MKN–10 
a Seznamu výkonů.  

Diagnózy   

Kód MKN–10 Název MKN–10 Poznámka 

C34 Zhoubný novotvar průdušky - bronchu a plíce  

C340 ZN - hlavní bronchus  

C341 ZN - horní lalok, bronchus nebo plíce  

C342 ZN - střední lalok, bronchus nebo plíce  

C343 ZN - dolní lalok, bronchus nebo plíce  

C348 ZN - léze přesahující průdušku nebo plíci  

C349 ZN - průduška a plíce NS  

*/ včetně všech diagnóz, jejichž kód začíná uvedeným způsobem 
 

Výkony 

Kód Seznamu 
výkonů 

Název ze Seznamu výkonů 
Poznámka, upřesnění 
pro účely KS 

57245 PNEUMONEKTOMIE ROZŠÍŘENÁ  

57247 
PNEUMONEKTOMIE, NEBO LOBEKTOMIE, NEBO BILOBEKTOMIE 
BEZ BRONCHOPLASTIKY, NEBO RESEKCE PLIC SEGMENTÁRNÍ  

57249 
RESEKCE PLIC - LOBEKTOMIE ČI BILOBEKTOMIE S 

BROCHOPLASTIKOU  

57251 KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC NEBO ENUKLEACE TUMORU  

90842 (DRG) KLÍNOVITÁ RESEKCE PLIC THORAKOSKOPICKY  

90843 (DRG) ENUKLEACE TUMORU PLIC THORAKOSKOPICKY  

90869 (DRG) PNEUMONEKTOMIE THORAKOSKOPICKY  

90870 (DRG) LOBEKTOMIE PLIC THORAKOSKOPICKY  
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Morfologický typ Kód 

Malobuněčný karcinom 8041/3 

Kombinovaný malobuněčný karcinom 8045/3 

Negativní klinické vymezení  

Tento KS se netýká nemalobuněčné verze BCa, mezenchymálních plicních nádorů a dalších malignit 
plicních, které nesplňují definici nemalobuněčného plicního karcinomu. 

Jiné vymezující klasifikace 

Histologická klasifikace maligních epitelových nádorů plic dle WHO, (Travis et al., 2004). 

Jiné ostatní klasifikace 

 Sedmá revize TNM klasifikace (Goldstraw, 2009), viz. kapitola 5.3. níže 

 Klasifikace stádií (pouze pro MB BCa) Veterans Administration Lung Cancer Group 

Klíčová slova  

Česká: brochogenní karcinom, nemalobuněčný, celková výkonnost, resekce plíce, chemoterapie 

Anglická: brochogenic carcinoma, non-small-cell, performance status, pulmonary resection, 
chemotherapy 

3.2 VYMEZENÍ PROCESU PÉČE  
Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou KS popisuje ve všech podrobnostech, ve kterém 
probíhají klíčové aktivity, které mají vliv na výsledek, ve kterém je spotřebována podstatná část 

zdrojů, a ke kterému se vztahují významné statistiky a ukazatele. 

Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu 
Klíčová fáze péče začíná přijetím pacienta se specifickými příznaky k hospitalizaci a provedení 
doporučených diagnostických vyšetření s pozitivním nálezem BCa. 

Pořadí Popis kritéria 

1.  Provedeno některé z doporučených diagnostických vyšetření prokazujících diagnózu BCa 

2.  Pacient přijat k akutní hospitalizaci 

Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu 
Pacient zemře během hospitalizace v rámci primární péče, nebo je s pozitivní léčebnou odezvou, 

zhojen po ev. radikálním chirurgickém řešení a v přijatelném funkčním stavu propuštěn do ambulantní 
péče. 

Pořadí Popis kritéria 

1.  Pacient zemře při akutní hospitalizaci při primární léčbě pro BCa 

2.  Pacient je propuštěn s pozitivní léčebnou odezvou do ambulantní péče 
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4 KVALIFIKAČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 

POSKYTOVATELE  

4.1 KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ  

4.1.1 NESPECIALIZOVANÁ PÉČE 
V rámci ambulantní, přednemocniční péče zajišťuje praktický lékař s kvalifikací L3 pravidelná vyšetření 

u osob s rizikovými faktory nebo speciální vyšetření u pacientů se specifickými příznaky dle doporučení 
uvedených dále v tomto dokumentu. 

4.1.2 SPECIALIZOVANÁ PÉČE  
Pacienti s BCa by měli být léčeni na speciálních pneumologických pracovištích s pneumoonkologickým 
programem a dostupnou péčí hrudní chirurgie. 

Pracoviště by mělo splňovat požadavek dostupnosti a vybavenost pracovišť konziliárních odborníků  

v takové návaznosti a kvalitě, aby bylo možno zahájit aktivní onkologickou terapii nejpozději do dvou 
týdnů ode dne přijetí nemocného. Dále je vhodná dostupnost specialisty pro léčbu bolesti.  

V úvahu tedy připadá pouze několik specializovaných pracovišť ve fakultních nemocnicích (fakultní  
a velké nemocnice s plným spektrem specializačních oborů v lůžkové péči) splňující další požadavky 

uvedené v tomto dokumentu. Podávání cytostatické léčby je možno ambulantně v těchto zařízeních.  

Koordinace a integrace diagnostiky a terapie 

Klíčovou osobou je pneumoonkolog, respektive tým složený z pneumologa a onkologa. Dalším 

požadavkem je dostupnost konsiliářů s nejvyšší specializací v oboru, histopatolog, radiodiagnostik, 
hrudní chirurg, radioterapeut, kardiolog, anesteziolog. 

4.1.3 PÉČE NÁSLEDUJÍCÍ PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 
V případě příznivé léčebné odpovědi, kdy je možné pacienta propustit z akutní lůžkové péče, lze 
zajistit další sledování ev. léčbu bolesti v zařízeních ambulantního typu bez zvláštní specializace. Péče 

o tyto pacienty probíhá na pracovištích splňujících podmínky a požadavky dle platné legislativy, 
předpisů MZČR a ČLK. 

4.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY  
Péče o pacienty s danou diagnózou probíhá na nemocničních pracovištích splňujících požadavky  

na technické a věcné vybavení dle platné legislativy, zejména vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se 
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění a vyhláška č. 221/2010 

Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení. Zařízení musí být navíc 
vybaveno pro provádění operačních výkonů hrudní chirurgie a splňovat následující požadavky: 

 Pracoviště pneumologie nebo klin. onkologie vybavené na regionální úrovni 

 Možnost kontinuální monitorace nemocného – EKG, TK, P,  SaO2 

 Dostupnost hematologické a biochemické laboratoře 24 hod. denně, dostupnost mikrobiologie, 

zobrazovacích vyšetřovacích metod 

 Možnost zvládat hematologické a jiné komplikace chemoterapie – 24 hodinová dostupnost 

krevních preparátů, růstových faktorů, antibiotik doporučených pro tyto situace. 



KKPFT0037 – Klinický standard komplexní péče o pacienty s  bronchogenním malobuněčným 

karcinomem plic, verze 1.0 

Národní referenční centrum © Odborná část Stránka 13 z 32 

37 

4.3 PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY  

4.3.1 NESPECIALIZOVANÁ PÉČE 
Praktický lékař s kvalifikací L3 

4.3.2 SPECIALIZOVANÁ PÉČE 
Péče o nemocné touto dg zajišťují od počátku pneumolog a klinický onkolog, eventuelně pneumolog 

se specializací z klinické onkologie. Tito specialisté úzce spolupracují jak s praktickým lékařem 
pacienta, tak s dalšími specialisty uvedenými níže.  

4.3.3 PÉČE NÁSLEDUJÍCÍ PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ 
Další ošetřovatelská péče u pokročilých, inkurabilních onemocnění je poskytována v OLÚ, lůžkových 
odděleních TRN a odděleních interních či v některých regionech také v hospicech. 

 Doporučení pro kapitolu Kvalifikační a technické požadavky 
na poskytovatele  

Pořadí Doporučení Klasifikace 
Odkaz 

na 

literaturu 

1.  Pacienti s MB BCa byměli být léčeni na speciálních 

pneumologických pracovištích s pneumoonkologickým 
programem a dostupnou péčí hrudní chirurgie a neustálou 

podporou dalších oborů umožňující zahájit aktivní onkologickou 

terapii nejpozději do dvou týdnů ode dne přijetí nemocného. 
Výjimku tvoří radioterapie, kterou je třeba zajistit co nejdříve 

dle kapacitních možností v místě. 

VD  
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5 POPIS NEMOCI A JEJÍ ZAČÁTEK  

5.1 DEFINICE NEMOCI  
BCa je zhoubný nádor epitelových buněk plic (sliznice bronchů a bronchiolů, výstelky alveolů, 
neuroendokrinních a exokrinních buněk).  

V současnosti platná histologická klasifikace WHO z roku 2004 (Travis et al., 2004) rozeznává osm 

hlavních typů epitelových maligních plicních nádorů, z nichž dva jsou příslušné k malobuněčné formě - 
(viz. tabulka v kapitole 3.1 Vymezní klinického stavu). Z hlediska léčby se v klinické praxi používá 

zjednodušené dělení na malobuněčný (SCLC – small cell lung cancer) a nemalobuněčný (NSCLC – 
non-small cell lung cancer) typ. Označení nemalobuněčný plicní karcinom zahrnuje všechny typy mimo 

malobuněčného karcinomu a karcinoidu. Toto dělení bylo zavedeno z praktického hlediska, neboť  

u nemalobuněčného karcinomu se používají stejné léčebné postupy bez ohledu na histologický typ, 
zatímco pro malobuněčný karcinom je léčebná strategie jiná. 

Česká republika patří mezi země s vysokou incidencí i mortalitou na karcinom plic. Ročně umírá na 
karcinom plic v České republice více než 5 500 nemocných (4 065 mužů a 1 451 žen za rok 2006) 

(ÚZIS, 2009). Mortalita na karcinom plic se sice u mužů mírně snižuje, za posledních 25 let klesla asi  
o 15 %, ale stále je velmi vysoká a u žen dochází k trvalému vzestupu. Výsledky léčby jsou i přes 

nesporný pokrok stále neuspokojivé a většina nemocných na toto onemocnění zemře. Dlouhodobé 

přežívání je výjimkou, 5 let od stanovení diagnózy se dožívá jen asi jedna desetina nemocných. 
Nepříznivé ukazatele dlouhodobého přežívání jsou způsobeny také tím, že většina onemocnění je 

v době zjištění už v pokročilém stádiu, kdy je pravděpodobnost dlouhodobého přežívání malá.   

Detailní epidemiologické a statistické údaje naleznete z důvodu jejich provázanosti v kapitole 

STATISTICKÉ INFORMACE. 

5.2 RIZIKA, PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ  

5.2.1 RIZIKA A PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ  
Rizikovými skupinami jsou: 

 kuřáci po 45. roce věku 

 osoby s anamnézou profesionální expozice kancerogenních vlivů (ionizující záření, chemické 

kancerogeny, azbest a další)  

 osoby s dříve prodělaným BCa 

 osoby s preexistujícím plicním onemocněním (anamnéza prodělané tuberkulózy, fibrotizující 

plicní procesy, chronická obstrukční plicní nemoc aj.) 
 osoby s rodinným výskytem BCa  

Chronická obstrukční plicní nemoc je u těchto nemocných běžná, protože má s BCa stejnou etiologii.  

5.2.2 PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ  

Primární prevence 
Primární prevencí je především odstranění všech známých etiologických faktorů odpovídajícím životním 

stylem. Praktický lékař může u kuřáků majících snahu se kuřáctví zbavit, domluvit návštěvy poraden 
pro odvykání kouření.  
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Sekundární prevence 
Praktický lékař může mít hlavní podíl na časném vyhledávání nemocných s BCa. Nemocní ve výše 
uvedených rizikových skupinách mají být pravidelně kontrolováni především fyzikálním vyšetřením 

hrudníku, plic a srdce a alespoň 1x ročně by u nich měl být proveden skiagram hrudníku. 

Tak se zvyšuje šance na záchyt onemocnění v časném stádiu, tito nemocní mají větší šanci být léčeni 

radikálně chirurgicky a tím vzniká i šance na delší přežití či vyléčení. 

Bližší doporučení pro praktické lékaře najdete v publikaci DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ 
LÉKAŘE, Bronchogenní karcinom plic autorů Pešek, M., Zatloukal, L., Petruželka, L. [15] 

5.3 DALŠÍ POUŽÍVANÉ KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ  
V současnosti je vypracována a oponována nová (sedmá) revize TNM klasifikace a byla zavedena  
od 1. 1. 2011 (Goldstraw, 2009). Podle této revize jsou onemocnění podle pokročilosti dělena do čtyř 

stádií, z nichž stádium I, II a III mají dvě podstádia (VIZ. TABULKA 1).  

Vedle klasifikace stádií podle TNM, která se používá pro všechny histologické typy bronchogenního 
karcinomu, existuje jen pro malobuněčný karcinom další klasifikace rozlišující dvě stádia, zavedená 

původně americkými odborníky sdruženými ve VALG (Veterans Administration Lung Cancer Group) 
(Zelen, 1973). Klasifikace VALG byla v roce 1989 revidována a pozměněna pracovní skupinou IASLC 

(International Association for the Study of Lung Cancer) do verze používané do současnosti (tabulka 

2, Stahel et al., 1989). Tato klasifikace rozděluje malobuněčný karcinom plic do stádia „limited disease 
- LD“ a „extensive disease - ED“ - limitované a extenzívní stádium (VIZ. TABULKA 2). 

Tabulka 1: 7. Revize TNM klasifikace pro BCa 

T: primární nádor 

TX Primární nádor nelze hodnotit, ale přítomnost nádoru signalizují nádorové buňky ve sputu nebo 

bronchiálním výplachu, nicméně nádor sám nebyl prokázán zobrazovacími vyšetřeními ani 
bronchoskopicky 

T0  Bez příznaků přítomnosti primárního nádoru 

Tis Karcinom in situ 

T1 Nádor ≤ 3 cm v největším rozměru a je obklopen plicní tkání nebo viscerální pleurou. 
Bronchoskopicky je limitován po lobární bronchus, tzn. nádor se nešíří do hlavního bronchu 

T1a Nádor ≤ 2 cm v největším rozměru 

T1b Nádor > 2 cm a zároveň ≤ 3 cm v největším rozměru 

T2 Nádor je > 3 cm a zároveň ≤ 7 cm nebo splňuje nejméně jedno z následujících kritérií 

(T2 nádor s některým z těchto kritérií je klasifikován jako T2a jestliže ≤ 5 cm) 

 postihuje hlavní bronchus do vzdálenosti ≥ 2 cm distálně od kariny 

 invaze do viscerální pleury 

 podmiňuje atelektázu nebo obstrukční bronchopneumonii v rozsahu menším než je 
celá plíce 

T2a Nádor je > 3 cm ale ≤ 5 cm v největším rozměru 

T2b Nádor je > 5 cm ale ≤ 7 cm v největším rozměru 

T3 Nádor je > 7 cm nebo nádor jakékoli velikosti se šířením do: 

 hrudní stěny 

 bránice 

 frenického nervu 

 mediastinální pleury 

 parietálního perikardia 

 hlavního bronchu ve vzdálenosti < 2 cm od kariny, kterou však nepostihuje,  
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 nebo nádor podmiňující atelektázu nebo obstrukční bronchopneumonii kompletně 
celé plíce 

 nebo nádor vytváří oddělený/é (satelitní) nádorový/é uzel/uzly ve stejném laloku 

T4 Nádor jakékoli velikosti se šířením do: 

 mediastina 

 srdce 

 velkých cév 

 průdušnice 

 nervus laryngeus recurrens 

 jícnu 

 obratlových těl 

 bifurkace kariny 

 nebo nádor vytváří oddělený/é (satelitní) nádorový/é uzel/uzly v jiném ipsilaterálním 
laloku 

N: regionální lymfatické uzliny 

NX Regionální lymfatické uzliny není možné hodnotit 

N0 Bez přítomnosti metastáz v regionálních lymfatických uzlinách 

N1 Metastázy v ipsilaterálních peribronchiálních a/nebo ipsilaterálních hilových uzlinách  

a intrapulmonálních uzlinách včetně postižení přímým prorůstáním primárního nádoru 

N2 Metastázy v ipsilaterálních mediastinálních a/nebo subkarinních lymfatických uzlinách 

N3 Metastázy v: 

 kontralaterálních mediastinálních uzlinách 

 kontralaterálních hilových uzlinách 

 v ipsilaterálních nebo kontralaterálních skalenových nebo supraklavikulárních 
lymfatických uzlinách 

M: vzdálené metastázy 

MX Vzdálené metastázy není možné hodnotit 

M0 Vzdálené metastázy nejsou přítomny 

M1a Separátní nádorové nodul(y) v kontralaterálním laloku, maligní pleurální nebo perikardiální výpotek 

M1b Vzdálené metastázy 

   

Tabulka 2: Definice stadií malobuněčného karcinomu plic, podle konsenzu IASLC (Stahel et al., 1989). 

Stádium Popis rozsahu postižení 

Limited Onemocnění omezené na jeden hemithorax s nebo bez postižení ipsilaterálních nebo 

kontralaterálních mediastinálních nebo supraklavikulárních uzlin s nebo  
bez ipsilaterálního pleurálního výpotku bez ohledu na cytologický nález 

Extensive Onemocnění rozsáhlejší než je definováno LD 

 

 Doporučení pro kapitolu Popis nemoci a její začátek  

Pořadí Doporučení Klasifikace 
Odkaz 

na literaturu 

2.  Pacienti s rizikovými faktory by měli být pravidelně 

vyšetřováni praktickým lékařem především fyzikálním 
vyšetřením hrudníku, plic a srdce a alespoň 1x ročně by u 

nich měl být proveden skiagram hrudníku. 

Doporučení 
expertů 

[15] 
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6 PROCES PÉČE  

6.1 ANAMNÉZA A KLINICKÝ OBRAZ PŘI VZNIKU ONEMOCNĚNÍ 
Alarmujícími příznaky jsou: chronický kašel, hemoptýza (i minimální), chrapot, úbytek na váze, 
dušnost, bolest na hrudi (při vyloučení mimoplicní příčiny), nově vzniklé vertebrogenní bolesti, 

zejména s vyzařováním do horních končetin (Pancoastův tumor), zduření nadklíčkových uzlin, otok 

hlavy, krku a horních končetin (syndrom horní duté žíly). 

Je třeba mít na paměti, že u řady nemocných může onemocnění  BCa probíhat dlouhou dobu 

asymptomaticky. Někdy přivádějí pacienta k lékaři až příznaky vyvolané vzdálenými metastázami 
(metastázy do mozku či do páteře). Jindy má nemocný jen zdánlivě nevýznamné obtíže (únava, 

nechutenství), k relativně častým příznakům patří i zvýšené teploty nejasného původu. Z takzvaných 

paraneoplastických projevů se nejčastěji setkáváme s hypertrofickou osteoartropatií (paličkovité 
prsty), mohou se objevit i bolesti kloubů, kožní změny a vzácně i gynekomastie. 

6.2 DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA  

6.2.1 NESPECIALIZOVANÁ PÉČE  
V přednemocniční péči praktickým lékařem se jedná především o pravidelné kontroly pacientů 
s rizikovými faktory, jak bylo popsáno již v kapitole 5.2.2 výše. 

6.2.2 NESPECIALIZOVANÁ A SPECIALIZOVANÁ LÉČBA  
Tato péče může probíhat v rámci hospitalizace a zčásti i ambulantně. 

Nejvýznamnějším prognostickým faktorem je stádium v době diagnózy. Volba léčebné strategie závisí 

na histologickém typu, rozsahu onemocnění v době diagnózy (stadiu), stavu výkonnosti (performance 

status) a přidružených chorobách včetně parametrů plicních funkcí. 

Stanovení histologického typu je standardní součást diagnostiky plicního karcinomu a vyžaduje se vždy 

před rozhodnutím o léčbě. Výjimku tvoří nemocní s operabilním nádorem, který se nepodařilo 
morfologicky verifikovat z bronchoskopie. Tito nemocní jsou indikováni k operaci a nádor je 

histologicky ověřen při operaci z peroperační biopsie. 

Kromě určení stádia dle klasifikace uvedené v kapitole 5.3. výše je důležité posouzení stavu 

výkonnosti. (Performance status, PS) je dalším důležitým faktorem při indikaci způsobu léčby. 

Nemocní s nedobrým stavem výkonnosti mají obecně podstatně horší prognózu. Špatný stav 
výkonnosti bývá kontraindikací protinádorové léčby, protože je u těchto nemocných sdružena s vyšším 

rizikem komplikací a zpravidla prognózu nemocného nezlepší.  

Dalším faktorem ovlivňujícím volbu léčebného postupu jsou přidružené nemoci. Většina onemocnění je 

zjištěna u nemocných mezi 60. a 70. rokem věku. I když samotný vyšší věk zpravidla není 

kontraindikací léčby, je výskyt různých přidružených onemocnění častější. Chronická obstrukční plicní 
nemoc je u těchto nemocných běžná, protože má s BCa stejnou etiologii. Porucha funkce plic bývá 

důvodem inoperability a někdy i radikální radioterapie. Nemocní s nedostatečnou funkcí ledvin, jater, 
srdce nebo pokročilou kachexií jsou kontraindikováni k chemoterapii. 

Diagnostika pro určení stádia sestává především z: 

 Stanovení stagingu by mělo zahrnovat anamnézu, fyzikální vyšetření, RTG hrudníku, krevní 

obraz a diferenciální krevní obraz, jaterní, plicní a renální funkce, LDH a hladinu sodíku v séru 
a CT hrudníku včetně horní partie břišní dutiny, jater a nadledvinek. 
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 U pacientů s příznaky, nebo abnormálními výsledky fyzikálního vyšetření s podezřením na 
metastázy by měly být provedeny kostní scintigrafie, CT s kontrastem, nebo MRI mozku  

a biopsie kostní dřeně. Pokud je pokročilé onemocnění určeno jedním z testů, je možné 

ostatní testy vyloučit. 
 Kontrastní CT nebo MRI mozku je doporučeno v případě, že je zvažována kurativní 

chemoradiační léčba. Účinnost kombinovaného FDG-PET/CT nebyla dosud stanovena. 

 Staging by měl být proveden jedním ze dvou systémů, a to buď systémem „Veteran’s 

Administration Lung Cancer Study Group“ v USA, který rozděluje pacienty do skupin 
limitované, nebo extensivní choroby, nebo s použitím TNM klasifikace. 

6.3 SPECIALIZOVANÁ LÉČBA 
Malobuněčný karcinom plic tvoří asi 20 % všech primárních zhoubných nádorů plic, u žen je o něco 

častější. Jeho procentuální zastoupení v posledních desetiletích celosvětově klesá. Příčina tohoto 
poklesu není zcela jasná, možná souvisí s poklesem prevalence kouření, protože asociace tohoto 

histologického typu s kouřením je velmi vysoká. Vyznačuje se rychlým a agresivním typem růstu, 
medián přežívání neléčených nemocných ve stádiu limitovaného onemocnění je 12 týdnů a 5-6 týdnů 

u extenzívního stadia (Zelen, 1973). Vyznačuje se však chemosenzitivitou a značného procenta 

léčebných odpovědí je možno dosáhnout i monoterapií. Účinnost chemoterapie s jasným prodloužením 
přežívání byla poprvé prokázána v randomizované studii v roce 1969 (Green et al., 1969), kdy bylo 

publikováno více než dvojnásobné prodloužení mediánu přežívání u nemocných s extensive disease 
léčených cyklofosfamidem ve srovnání se skupinou nemocných s pouhou symptomatickou léčbou. 

Později byla prokázána účinnost řady dalších cytostatik. Během 70. let došlo s rozvojem používání 
kombinované chemoterapie k prodloužení přežívání nemocných na pětinásobek. Za posledních 25 let 

se trend ve zlepšování léčebných výsledků významně zpomalil a dále se už nedosáhlo významnějšího 

prodloužení doby přežívání. 

Základní léčebnou modalitou je kombinovaná chemoterapie, která významně prodlužuje přežívání 

nemocných s LD i ED a je standardním způsobem léčby tohoto onemocnění u všech stádií. Indikace 
monoterapie jsou zcela výjimečné a v běžné klinické praxi se v první linii léčby nepoužívá.  

Výběr chemoterapie 
V současné době je nejvíce užívaná kombinace cisplatiny a etopozidu, která vzhledem k mechanismu 

účinku jeví určitý aditivní efekt obou léků. Tato kombinace je účinná i u nemocných, u nichž došlo  
k selhání léčby kombinacemi CAV a CAE. Její výhodou je i možnost použití v konkomitantní 

radiochemoterapii. protože je méně myelotoxická, její toxicita na sliznice je menší, stejně jako riziko 

vzniku intersticiální pneumonitidy. Při srovnávání účinnosti CAV a PE nebylo prokázáno významněji 
delší přežívání nemocných s ED (Fukuoka et al., 1991, Roth et al., 1992). Kombinace PE však má lepší 

terapeutický index. Při stejné protinádorové účinnosti je méně myelotoxická. Karboplatina má ve 
srovnání s cisplatinou výhodu v menší nefrotoxicitě, ototoxicitě a neurotoxicitě, je méně emetogenní  

a její aplikace je snadnější. Je však více myelotoxická. Randomizované studie prokázaly, že 
v kombinaci s etopozidem má karboplatina srovnatelnou protinádorovou účinnost s cisplatinou 

(Skarlos et al., 1994, Wolf et al., 1990). 

U malobuněčného karcinomu byly zkoušeny léky 3. generace, ale výsledky léčby těmito léky vesměs 
nedosahovaly účinnosti standardních režimů, a tak jejich podávání v první linii chemoterapie není 

vhodné (Murray a Turrisi, 2006). Výjimku tvoří irinotekan. V roce 2002 Japanese Clinical Oncology 
Group publikovala randomizovanou studii (JCOG-9511), která bylo referovala o prodloužení přežívání 

nemocných léčených kombinací irinotekan/cisplatina (IP) ve srovnání s kombinací etopozid/cisplatina 

(EP), 12,8 versus 9,4 měsíců a dvouleté přežívání 19,5 % versus 5,2 % (Noda et al., 2002). Nicméně 
následná studie na amerických, kanadských a australských nemocných neprokázala statisticky 

signifikantní rozdíl v přežívání nemocných léčených kombinací irinotekan/cisplatina  
a etopozid/cisplatina (Hanna et al., 2006). Vysvětlení se spatřovalo v rozdílném designu a rozdílném 

dávkování irinotekanu mezi oběma studiemi.  
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Ale konfirmační studie South West Oncology Group (SWOG), které používala stejný design jako JCOG-
9511 prokázala srovnatelnou účinnost mezi oběma rameny studie s menší hematologickou, ale 

výraznější gastrointestinální toxicitou IP režimu (Lara et al., 2009).  Farmakogenomická analýza 
ukázala, že gen ABCB1 (C3435T)T/T (membránový transport) byl asociován s výskytem průjmů 

v souvislosti s režimem IP; gen UGT1A1 (G-3156A)A/A (metabolismus léčiv) byl pak spojen 
s neutropenií související s režimem IP. Studie ukázala význam populačně vázaných 

farmakogenomických faktorů na účinnost a toxicitu chemoterapie. To je patrně vysvětlením proč se  

na kavkazské populaci nepotvrdily výsledky studie JCOG-9511. 

Naproti tomu Hermes se spolupracovníky pozoroval prodloužení doby přežívání u nemocných léčených 

irinotekanem s karboplatinou ve srovnání s nemocnými léčenými etopozidem s karboplatinou (Hermes 
et al., 2008). 

Standardní chemoterapeutické režimy u malobuněčného karcinomu v první linii 
léčby: 

 karboplatina + etopozid 

 cisplatina + etopozid 

 Další možnosti léčby  

 cyklofosfamid + doxorubicin + vinkristin  

 cyklofosfamid + doxorubicin + etopozid 

 cisplatina + irinotekan  

 karboplatina + irinotekan 

 cisplatina + etopozid + ifosfamid 

 karboplatina + etopozid + ifosfamid 

Operace a radioterapie 
Chirurgická léčba může být součástí multimodalitní terapie u tumorů T1-3, N0-1, M0, tedy v případě 
tzv. limitované nemoci,  LD -  limited disease. S ohledem na fakt, že časná stadia SCLC jsou zachycena 

raritně, je i chirurgická léčba indikována velmi zřídka. V úvahu prakticky připadá v situaci peroperačně 

histologicky stanovené diagnózy SCLC, při operaci pro původně neverifikovanou plicní infiltraci. 
Následuje resekce anatomická - lobektomie se SML. Chirurgickou léčbu je možno indikovat i v případě 

kompletní remise v uzlinách  N1,2 po indukční terapii. Dále je chirurgická léčba indikována v případě 
perzistence tumoru po kompletní onkologické terapii či v případě recidivy tumoru v identické lokalitě 

při vyloučení generalizace. Jedná se o tzv. záchrannou chirurgii (salvage surgery). Chirurgická léčba 
SCLC je indikovaná preferenčně u tumorů periferního typu. V případě tzv. extenzivní choroby je 

chirurgická léčba kontraindikovaná.   

U ostatních případů limitovaného onemocnění se chemoterapie kombinuje s radioterapií sekvenčně 
nebo konkomitantně. Konkomitantní radiochemoterapie – současné podávání chemoterapie  

i radioterapie - má sice vyšší toxicitu, hlavním typem toxicity je ezofagitida a hematologická toxicita, 
ale je účinnější a u malobuněčného karcinomu je dnes pokládána za standardní postup. Při 

konkomitantní radiochemoterapii se dává přednost kombinaci cisplatina/etopozid před karboplatinou 

s etopozidem. Nejvhodnější je zahájení radioterapie při prvním nebo druhém chemoterapeutickém 
cyklu. Při kombinované léčbě se pokládají čtyři chemoterapeutické cykly za dostatečné. U nemocných 

vyššího věku nebo u nemocných, u kterých lze předpokládat sníženou toleranci léčby, je bezpečnější 
sekvenční podání chemoterapie s následnou radioterapií. 

Paliativní léčba  
Paliativní léčba je shodná malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic. U nemocných 

s rakovinou plic indikujeme paliativní léčbu především pro obtíže spojené se syndromem horní duté 
žíly, s maligním pleurálním výpotkem a bronchiální obstrukcí. 
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Paliativní léčba syndromu horní duté žíly 

U SCLC je indikována systémová chemoterapie, u NSCLC především radioterapie. Ještě před 
zahájením výše uvedené léčby lze zmírnit obtíže nemocného antiedematózní léčbou vysokými dávkami 

dexamethazonu (24–40 mg/d) a podáváním diuretik. 

Paliativní léčba maligního pleurálního výpotku 

Tvorbu plicního výpotku lze zpomalit aplikací cytostatik do pleurální dutiny, která může zpomalit či 

zastavit tvorbu výpotku. Nejčastěji se podává bleomycin. 

Dalším řešením je sklerotizace pohrudniční dutiny po chemickém zánětu navozeném intrapleurální 
aplikací některých látek (pleurodéza). K navození chemické pleuritidy se používaly tetracykliny a nyní 

především talek. Se stejným cílem podávají některá pracoviště vakcínu Corynebacterium parvum. 

Podstatou úspěchu je podání sklerotizující látky do prázdné (dobře vydrénované) pleurální dutiny 

a dobrá distribuce látky v celém prostoru, aby chemický zánět proběhl v celém rozsahu pleury 
a způsobil její srůst. Uměle vyvolaná pleuritida může být provázena bolestí. 

Pokud se výpotek, i navzdory intrapleurální léčbě, doplňuje, zvažujeme trvalé zavedení drénu. Jde-li 

o nemocné s předpokládanou dobou života dnů až týdnů, je vhodnější provádět opakované pleurální 
punkce než časově náročné sklerotizace pleury. 

Teoretickými možnostmi, které se málo používají, jsou dekortikace, nebo zavedení 
pleuroperitoneálního shuntu (zkratu). Pro tyto výkony je vhodný nemocný v dobrém biologickém stavu 

s předpokládanou dobou života měsíce. 

Paliativní léčba nádorové obstrukce dýchacích cest 

V případě obstrukce dýchacích cest endobronchiálně rostoucím nádorem můžeme kvalitu života zlepšit 
rekanalizací pomocí laseru, elektrokauteru nebo kryoterapie. K rekanalizaci s dlouhodobějším efektem 

lze použít také brachyterapii – zavedení zářiče přímo do bronchiálního stromu. Ta je indikována 
především tam, kde je zúžení bronchu způsobeno extramurálním tlakem. Další možností řešení 

extramurálních stenóz je zavedení stentu. Všechny výše uvedené metody patří mezi intervenční 

bronchologické výkony, pro jejichž provedení je třeba zkušeného bronchologa a také odpovídajícího 
technického vybavení. Většinu lze provádět i flexibilními přístroji, ale pro zachování bezpečnosti 

a okamžitou možnost řešení komplikací je nutná znalost rigidní bronchoskopie. 

Léčba relapsu 
I když citlivost dříve neléčených nemocných na chemoterapii je velmi dobrá, u většiny nemocných 

dojde k relapsu. Ty bývají terapeutickým problémem a příčinou úmrtí většiny nemocných během dvou 

let od stanovení diagnózy.  

Podle definice EORTC se dělí malobuněčný karcinom plic dle citlivosti na indukční terapii na senzitivní 

a refrakterní typ. Toto rozdělení má význam pro predikci senzitivity na chemoterapii druhé řady.  
V průměru lze očekávat asi poloviční procento objektivních léčebných odpovědí ve srovnání s indukční 

léčbou. 

Senzitivní typ 

Bylo dosaženo léčebné odpovědi na léčbu první linie a trvání léčebné odpovědi bylo alespoň 3 měsíce. 
Pravděpodobnost dosažení objektivní léčebné odpovědi na druhou linii léčby je 50 – 60 %. 

Refrakterní typ 

Nebylo dosaženo léčebné odpovědi na léčbu první linie nebo trvání léčebné odpovědi bylo kratší než 3 
měsíce. Pravděpodobnost dosažení objektivní léčebné odpovědi na druhou linii léčby je menší než 

10 %. 

Úspěch 2. linie chemoterapie závisí na délce intervalu mezi ukončením léčby a relapsem a citlivostí  
na primární léčbu. U senzitivního typu je možno očekávat u více než poloviny nemocných dosažení 

léčebné odpovědi i při použití stejného režimu, který byl podán v indukční léčbě. U refrakterního typu 
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je nutno podat jiný chemoterapeutický režim, ale i při změně složení chemoterapie bývají výsledky 
léčby druhé linie velmi skromné. 

Příklady chemoterapeutických režimů pro refrakterní typ relapsu malobuněčného 
karcinomu 

 topotekan v monoterapii 

 Alternativu intravenózní léčby topotekanem je perorální topotekan s obdobnou účinností 

(Eckardt et al., 2007). 
 cisplatina + paklitaxel 

 karboplatina + paklitaxel 

Profylaktické ozáření mozku 

Centrální nervový systém je častou lokalizací metastáz malobuněčného karcinomu plic. U 10 – 15 % 

nemocných jsou zjištěny mozkové metastázy už v době stanovení diagnózy a u dalších 20 – 30 % 

nemocných se objeví v dalším průběhu nemoci. Tato skutečnost vedla už v 70. letech minulého stolení 
k vytvoření koncepce profylaktického ozáření mozku (PCI – prophylactic cranial irradiation). 

Prospektivní randomizované studie ukazovaly, že profylaktické ozáření mozku sice snižovalo incidenci 
mozkových metastáz, ale vliv na délku přežívání nebyl statisticky významný. Postupně se však 

hromadily argumenty ve prospěch PCI. Metaanalýza sedmi studií, zahrnující 987 nemocných 

v kompletní remisi, dokládá malý, ale statisticky signifikantní vliv PCI na prodloužení intervalu bez 
známek nemoci i na dobu přežívání (Auperin et al., 1999). V současnosti převládá názor, že  

u nemocných, u kterých bylo dosaženo kompletní remise, se má profylaktické ozáření mozku 
provádět.  

Dle studie EORTC bylo referováno prodloužení přežívání i u nemocných s extenzívním stádiem,  
u kterých bylo dosaženo jakékoliv léčebné odpovědi, ale tato studie je kritizována pro závažné 

metodologické nedostatky, např. CT CNS nebo MRI nebyly standardně prováděny u asymptomatických 

jedinců, není jasné, jaké chemoterapeutické režimy byly použity apod. (Slotman et al., 2007).  

6.4 PÉČE NÁLSEDUJÍCÍ PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ  
V případě remise a převedení pacienta do domácího ošetřování je třeba zajistit léčbu bolesti  

a dušnosti. Všichni nemocní jsou po skončení onkologické terapie doživotně dispenzarizováni  
na pracovištích oboru pneumologie na pracovištích oboru klinické onkologie a radioterapie, kde léčbu 

absolvovali. Dispenzarizace probíhá v součinnosti s praktickým lékařem.  

6.5 VÝSTUP PROCESU PÉČE  

6.5.1 OČEKÁVANÝ VÝSLEDNÝ STAV A PROGNÓZA  
Jedná se o zhoubné onemocnění, hodnoty přežívání závisí na stádiu nádoru (viz. kapitola STATISTICKÉ 

ÚDAJE, podkapitola ÚDAJE Z NOR níže). 

6.5.2 POSUDKOVÁ HLEDISKA  
Nemocní po radikální operaci zůstávají zpravidla cca 4 – 6 měsíců v pracovní neschopnosti, podle 
rozsahu plicní resekce a podle charakteru vykonávané práce se pak doporučují příslušná omezení.  

Do 6 měsíců po plicní resekci mají nemocní nárok na příspěvkovou lázeňskou péči (indikační skupina 
V/1). Nemocní po skončené komplexní onkologické léčbě bez známek recidivy onemocnění mají nárok 

na příspěvkovou lázeňskou léčby (indikační skupina I/1). Nemocní léčení konzervativně mohou 

v případě dosažení remise choroby vykonávat práci zpravidla fyzicky nezatěžující, v hygienicky 
přiměřených podmínkách. Vzhledem k tomu, že remise bývají většinou krátkodobé, je na místě 

převedení do ID. 
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 Doporučení pro kapitolu Proces péče  

Pořadí Doporučení Klasifikace 
Odkaz 

na literaturu 

Určení stádia 

3.  Stanovení stagingu by mělo zahrnovat anamnézu, fyzikální 
vyšetření, RTG hrudníku, krevní obraz a diferenciální krevní 

obraz, jaterní, plicní a renální funkce, LDH a hladinu sodíku 
v séru a CT hrudníku včetně horní partie břišní dutiny, jater a 

nadledvinek. 

Doporučení 
expertů 

 

4.  U pacientů s příznaky, nebo abnormálními výsledky fyzikálního 

vyšetření s podezřením na metastázy by měly být provedeny 
kostní scintigrafie, CT s kontrastem, nebo MRI mozku a biopsie 

kostní dřeně. Pokud je pokročilé onemocnění určeno jedním 

z testů, je možné ostatní testy vyloučit. 

[V, D]  

5.  Kontrastní CT nebo MRI mozku je doporučeno v případě, že je 
zvažována kurativní chemoradiační léčba. Účinnost 

kombinovaného FDG-PET/CT nebyla dosud stanovena. 

Doporučení 

expertů 

 

6.  Staging by měl být proveden jedním ze dvou systémů, a to 

buď systémem „Veteran’s Administration Lung Cancer Study 
Group“ v USA, který rozděluje pacienty do skupin limitované, 

nebo extensivní choroby, nebo s použitím TNM klasifikace. 

Doporučení 
expertů 

 

Léčba limitované formy choroby 

7.  Limitované stadium choroby by mělo být léčeno 4-6-ti cykly 
etoposide-platinový derivát, přednostně etoposide-cisplatina 

v kombinaci s hrudní radioterapií. 

[I, A] 
 

 

8.  Hrudní radioterapie zvyšuje místní omezení progrese a přežití u 

limitované formy nemoci. Meta-analýza dokládá, že přežití je 
delší při provedení časné hrudní radioterapie spolu se 

současnou chemoterapií. Optimální dávky a schéma 
frakcionace nejsou dosud dořešeny stejně jako role elektivního 

ozáření mediastinálních uzlin. Proto jsou etoposide/cisplatine 
spolu se časnou konkomitantní radioterapií standardem péče 

pro pacienty s omezenou formou choroby vyhovujícím pro 

tento přístup. 

[I, A] 

 
[II, B] 

 

 

9.  Pacientům s limitovanou formou choroby dosahující velké 
odezvy na léčbu by mělo být nabídnuto profylaktické kraniální 

ozáření, protože snižuje riziko mozkových metastáz a zlepšuje 

přežití. 

[I, A] 
 

 

10.  Více studií ukázalo, že řízená chemoterapie není efektivní pro 

zlepšení přežívání. 

[II, A] 

 

 

11.  U pacientů s velmi limitovanou formou choroby (T1-2, N0) 
může být zvažována chirurgická resekce následovaná 

pooperativní chemoterapií a profylaktickým kraniálním 

ozářením. 

[III, D]  

Léčba extenzivní formy choroby 

12.  Pacient s extenzivní formou by měl být léčen cisplatinou, nebo 

carboplatinou s etopsidem ve 4-6-ti cyklech 

[II, A]  
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Pořadí Doporučení Klasifikace 
Odkaz 

na literaturu 

13.  Pacientům s odpovědí na léčbu chemoterapií by měla být 

nabídnuto profylaktické kraniální ozáření, protože snižuje riziko 
metastáz do mozku a prodlužuje přežívání. 

[II, B]  

Léčba druhé linie 

14.  Pacienti s dobrým celkovým funkčním stavem s relapsem po 

odpovědi na léčbu chemoterapií první linie by měli být 
zvažováni pro podání druhé linie chemoterapie, protože 

zvyšuje přežívání. 
Žádný z používaných režimů neprokázal větší účinnost než 

ostatní. 

[II, B]  

Hodnocení léčebné odpovědi 

15.  Vyhodnocování odpovědi je doporučeno provádět v průběhu a 

po dokončení terapie. Měla by být provedena kontrola 

původního pozitivního zobrazovacího vyšetření. 

[V, D]  

Následné sledování (follow-up) 

16.  Ačkoliv optimální follow-up přístup je kontrovezní, měl by být 

zvažováno, zda má být nabídnuta léčba druhé linie. Pro 
pacienty, kteří dosáhli dlouhodobého přežití by mělo být 

zvažováno monitorování vzniku jiného primárního nádoru. Je 
doporučeno vyloučení kouření. 

Doporučení 

expertů 
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7 VÝSLEDKY  

7.1 DOPORUČENÉ ÚDAJE PRO SBĚR DAT ZA ÚČELEM HODNOCENÍ 

STRUKTURY, PROCESU A VÝSLEDKŮ PÉČE  
U pacientů s BCa se doporučuje sledovat: 

 Věk, pohlaví, kuřácký návyk 

 Způsob stanovení diagnózy (chirurgicky, bronchoskopicky, punkce po CT kontrolou, jinak).  

 Morfologickou diagnostiku (cytologicky, histologicky, a/nebo cytologicky) 

 Morfologický typ nádoru 

 Molekulárně genetické vyšetření (provedeno, neprovedeno) 

 Léčba po stanovení diagnózy – modalita 

 Léčba v 1., 2. 3. linii 

 Komplikace léčby 

 Délka doby do progrese 

 Délka přežití 

Návrh ukazatelů kvality: 
Z dat NOR lze sledovat epidemiologické parametry (incidenci, mortalitu a přežití dle stádií nádoru). 

Z dat výkazů pro ZP lze sledovat míru centralizace péče, počty případů jednotlivých center, počty  

a podíl operovaných, nemocniční mortalitu (krátkodobou a 30-ti denní) u operovaných a základní sadu 
výkonnostních ukazatelů (průměrnou ošetřovací dobu a proměrný počet bodů a ZUP na případ. Tyto 

ukazatele jsou registrovány a spočítány v rámci Národní sady ukazatelů zdravotních služeb (viz. níže) 

a jsou publikovány referenční hodnoty za jednotlivé typy nemocnic. 

 Doporučení pro kapitolu Výsledky  

Pořadí Doporučení Klasifikace 
Odkaz na 

literaturu 

17.  Doporučuje se sledovat epidemiologické parametry 

celorepublikově, regionálně  
a u jednotlivých center. 

Doporučení 

expertů 

 

18.  Doporučuje se sledovat základní ukazatele kvality a 

výkonnostní ukazatele registrované v Národní sadě 

ukazatelů zdravotních služeb. 

Doporučení 

expertů 
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8 STATISTICKÉ INFORMACE 

8.1 EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY 

KLINICKÉHO STANDARDU 
Podle údajů z roku 2007 patří v České republice karcinom plic mezi nejčastější zhoubné nádory.  
U mužů je incidence (výskyt nových onemocnění za rok) 93/100 000 obyvatel a je u mužů nejčastější 

příčinou úmrtí na zhoubné nádory - 90/100 000. U žen zaznamenala incidence karcinomu plic prudký 

nárůst: V roce 2007 s incidencí 33/100 000 se karcinom plic dostal u žen na 3. místo mezi všemi 
zhoubnými nádory. Jenom pro zajímavost v roce 1980 byla incidence u žen 10/100 000. Celková 

incidence (muži a ženy dohromady) byla v roce 2007 v České republice 60/100 000. 

Mezi zeměmi, které shromažďují údaje o karcinomu plic, byla v roce 2002 Česká republika na 7. místě 

s incidencí 65/100 000 a Slovensko dokonce na 5. místě s incidencí 67/100 000. 

Nejčastější výskyt karcinomu plic je mezi 55. až 80. rokem života, ale setkat se s ním můžeme  
i u velmi mladých i velmi starých jedinců. 

Údaje z literatury – incidence a náklady na péči 

Klinický 
stav (Dg, 
výkon) 

Incidence 
Roční náklady 
na péči 

Zdroj 

C34 Diagnostikováno 

107 416 mužů 
s plicní 

rakovinou a  
90 139 zemřelo  

Diagnostikováno 

82 271 žen a  
69 078 zemřelo 

 

9.6 miliardy 

US$ v roce 
2004 v USA na 

diagnostiku a 
léčbu plicní 

rakoviny 

USA: 

American Cancer Society. Detailed Guide: Lung 
Cancer (Non-Small Cell). What Are the Key 

Statistics About Lung Cancer? Updated 07/28/10. 
http://www.cancer.org/Cancer/LungCancer-Non-

SmallCell/DetailedGuide/non-small-cell-lung-cancer-

key-statistics 

Center for Disease Control and Prevention. Lung 

Cancer. Statistics. Updated 01/07/09. 
http://www.cdc.gov/cancer/lung/statistics/ 

Center for Disease Control and Prevention. National 

Program of Cancer Registries. United States Cancer 
Statistics. 1995-2005 Cancer Incidence and 

Mortality Data. Accessed 04/19/09. 
http://apps.nccd.cdc.gov/uscs/ 

Center for Disease Control and Prevention. Smoking 
and Tobacco Use. 2004 Surgeon Generals Report – 

The Health Consequences of Smoking. Smoking 

Among Adults in the United States: Cancer. 
Highlights. Accessed 03/01/10. 

http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/200
4/highlights/conclusions/index.htm 

Jemal, A. et al. Annual report to the nation on the 

status of cancer, 1975-2005, featuring trends in 
lung cancer, tobacco use, and tobacco control. 

Journal of the National Cancer Institute. 2008. 
100(23):1672-94. 

National Cancer Institute. Surveillance Epidemiology 

http://www.cancer.org/Cancer/LungCancer-Non-SmallCell/DetailedGuide/non-small-cell-lung-cancer-key-statistics
http://www.cancer.org/Cancer/LungCancer-Non-SmallCell/DetailedGuide/non-small-cell-lung-cancer-key-statistics
http://www.cancer.org/Cancer/LungCancer-Non-SmallCell/DetailedGuide/non-small-cell-lung-cancer-key-statistics
http://www.cdc.gov/cancer/lung/statistics/
http://apps.nccd.cdc.gov/uscs/
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2004/highlights/conclusions/index.htm
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2004/highlights/conclusions/index.htm
http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/100/23/1672
http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/100/23/1672
http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/100/23/1672
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Klinický 
stav (Dg, 
výkon) 

Incidence 
Roční náklady 
na péči 

Zdroj 

and End Results. SEER Stat Fact Sheets. Cancer: 
Lung and Bronchus. Accessed 04/19/09. 

http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html 

Tong, L. et al. Lung carcinoma in former smokers. 

Cancer. 1996. 78(5):1004010. 

  Průměrné 

náklady na 
jednu 

hospitalizaci v 

USA činily 
v roce 2006 

14200 USD 

U.S. National Cancer Institute 2006 

  18-ti týdenní 

léčba BCa 
Erbituxem, 

který 
prodlužuje 

život o 1.2 

měsíce sála 
téměř 80000 

USD 

Wall Street Journal 2009 

  Náklady na 

jednu sérii 
chemoterapie 

činily v roce 
2007 v USA 

40000 USD  

Health 2007 

http://www.ehow.com/facts_5993243_costs-
treatment-lung-cancer.html 

 

http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8780538?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/non-small-cell-lung/patient/
http://www.ehow.com/facts_5993243_costs-treatment-lung-cancer.html
http://www.ehow.com/facts_5993243_costs-treatment-lung-cancer.html
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Údaje NRC (dle typu nemocnice) 
Z dat, kterými disponuje NRC, lze standardně získat údaje týkající se akutních hospitalizací pro daný 
klinický stav. V tomto případě nelze z dat plátců spolehlivě rozlišit malobuněčnou a nemalobuněčnou 

verzi Bca. Tyto údaje obsahují následující tabulky. 

Rok 2009 

QV0366 Počet hospitalizovaných pro bronchogenní karcinom plic 

Referenční hodnota / 
doplňková měření 

RV# RVA RVB RVC RVD 

Průměrný počet případů 133 485 166 36 14 

Počet případů 19 163 8 734 7 815 1 605 381 

Podíl překladů 11,71% 8,53% 12,05% 21,37% 23,88% 

Průměrný věk případů 66,0 65,3 66,3 67,9 68,3 

Průměrný věk při úmrtí 67,6 67,3 67,6 68,6 68,6 

Průměrná ošetřovací doba případu 11,1 11,5 10,9 10,3 11,4 

Průměrný počet bodů na případ 31 610 39 122 25 347 24 465 20 653 

Průměrná hodnota ZUP na případ  6 809 Kč  9 668 Kč  3 991 Kč  2 935 Kč  7 009 Kč 

Populační náklady 736 220 614   

      

Popisné statistiky RV# RVA RVB RVC RVD 

Aritmetický průměr 133 485 166 36 14 

Medián 51 479 127 36 9 

Minimální hodnota 1 81 30 1 1 

Maximální hodnota 1 257 1 257 560 97 52 

Rozpětí 1256 1176 530 96 51 

Počet zdrav.zařízení 144 18 47 44 28 

Rok 2009 

QV0364 Počet resekčních výkonů na plicích u brochogenního karcinomu 

Referenční hodnota / 

doplňková měření 

RV# RVA RVB RVC RVD 

Průměrný počet případů 31 46 6 0 5 

Počet případů 842 785 45 0 5 

Podíl překladů 13,54% 13,76% 0,0% 0,0% 80,0% 

Průměrný věk případů 62,1 61,9 65,4 0,0 68,0 

Průměrný věk při úmrtí 64,4 64,0 73,0 0,0 0,0 

Průměrná ošetřovací doba případu 15,8 15,8 17,0 0,0 8,8 

Průměrný počet bodů na případ 124 162 124 575 115 528 0 63 165 

Průměrná hodnota ZUP na případ  22 830 Kč  22 918 Kč  20 515 Kč   0 Kč  11 804 Kč 

Populační náklady 123 767 079    
      
Pro objemové ukazatele jsou dále uváděny další popisné statistiky, které upřesňují rozložení změřených hodnot. 

      

Popisné statistiky RV# RVA RVB RVD  

Aritmetický průměr 31 46 6 5  

Medián 19 37 4 5  

Minimální hodnota 1 5 1 5  

Maximální hodnota 149 149 19 5  

Rozpětí 148 144 18 0  

Počet zdrav.zařízení 27 17 7 1  
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QM0365 Nemocniční mortalita po resekčních výkonech na plicích u bronchogenního 

karcinomu 

Referenční hodnota / 
doplňková měření 

RV# RVA RVB RVC RVD 

Mortalita 2,49% 2,55% 2,22% 0,0% 0,0% 

Počet případů 842 785 45 0 5 

Podíl překladů 13,54% 13,76% 0,0% 0,0% 80,0% 

Průměrný věk případů 62,1 61,9 65,4 0,0 68,0 

Průměrný věk při úmrtí 64,4 64,0 73,0 0,0 0,0 

Průměrná ošetřovací doba případu 15,8 15,8 17,0 0,0 8,8 

Průměrný počet bodů na případ 124 162 124 575 115 528 0 63 165 

Průměrná hodnota ZUP na případ  22 830 Kč  22 918 Kč  20 515 Kč   0 Kč  11 804 Kč 

Populační náklady 123 767 079   

 

Legenda 

Referenční hodnoty jsou vypočítány pro každý typ zdravotnického zařízení (RVA, RVB, RVC, RVD) a jako celková 
referenční hodnota bez ohledu na typ zdravotnického zařízení (RV#). Typy zdravotnických zařízení jsou přiřazeny 
podle metodiky NRC. 

Typ A – velké fakultní a krajské nemocnice, počet všech případů akutní hospitalizace za rok větší než 26 000 

Typ B – větší nemocnice okresního typu, počet všech případů akutní hospitalizace za rok mezi 11 000–26 000 

Typ C – menší nemocnice okresního typu, minimálně se čtyřmi základními obory v lůžkové části, počet všech 
případů akutní hospitalizace za rok mezi 5 000–11 000 

Typ D – malé nemocnice s počtem všech případů akutní hospitalizace za rok menším než 5 000 

Počet případů – počet případů zjištěných v databázi v daném období 

Průměrný počet bodů na případ – celkový počet bodů vykázaných za případy dělený počtem případů 

Náklady na bod – modelová hodnota nákladů na bod (Kč) 

Průměrné náklady za body – průměrný počet bodů na případ * Použitá hodnota nákladů na bod 

Průměrné náklady za přípravky – celkový finanční objem vykázaných ZUP a/nebo receptů dělený počtem případů 

Průměrné náklady na případ – průměrné náklady za body + průměrné náklady za přípravky 

Populační náklady – průměrné náklady na případ RV# * počet případů RV# 

 

V tabulkách lze sledovat vliv typu nemocnice na náklady a porovnání výsledků, výkonu a spotřeby. 
Z tabulek vyplývá, že roční populační náklady na akutní lůžkovou péči činí přibližně 124 tis. Kč. Do 

těchto nákladů není započítána péče ambulantní, ani léky vydané na recepty. 

Údaje z NOR (rok 2007) bez morfologického rozlišení 

Dg 
Incidence 
celkem 

Mortalita 
celkem 

Období 
Incidence 
/100 tis. 

Mortalita 
/100 tis. 

Přežití 
stádium 

I* 

Přežití 
stádium 

II* 

Přežití 
stádium 

III* 

Přežití 
stádium 

IV* 

C34 6380 5284 2007 61,46 50,9 51,6 25,1 8,4 3,4 

* Pozorované pětileté přežití vypočítané metodou analýzy period vyjádřené v % (Dušek L. at al. CZECH CANCER 
CARE IN NUMBERS 2008-2009, Grady Publishing 2009) 
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9 VYUŽITELNOST KLINICKÉHO STANDARDU 
PRO KONCENTRACI PÉČE  

S ohledem na závažnost onemocnění a vysoké požadavky na kvalifikaci, technologie i zdroje je 

žádoucí, aby byla péče o pacienty s BCa centralizována do speciálních center schopných zajistit 
komplexní, multidisciplinární péči pneumologa, hrudního chirurga, klinického a radiačního onkologa. 

Dále pak nezbytnou diagnostiku a intenzivní péči. 
 

 Doporučení pro kapitolu Využitelnost klinického standardu 
pro koncentraci péče 

Níže uvedené doporučení je shodné s doporučením č.1 

 

Pořadí Doporučení Klasifikace 
Odkaz na 

literaturu 

19. 
 

  

Pacienti s nemalobuněčným BCa by měli být léčeni na 
speciálních pneumologických pracovištích s 

pneumoonkologickým programem a dostupnou péčí hrudní 

chirurgie a neustálou podporou dalších oborů umožňující 
zahájit aktivní onkologickou terapii nejpozději do dvou týdnů 

ode dne přijetí nemocného. Výjimku tvoří radioterapie, kterou 
je třeba zajistit co nejdříve dle kapacitních možností v místě. 

1C  
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