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Krajská zdravotní hostila účastníky Onkologické konference 
 
Národní onkologický registr (NOR), Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. 
z., a Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé (KOC) Krajské zdravotní, a. s., 
uspořádaly ve čtvrtek 21. listopadu 2019 Onkologickou konferenci. Akce se uskutečnila v přednáškových 
prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní a zúčastnila se jí stovka lékařských specialistů a dalších 
odborníků. 
 
Účastníky konference pozdravil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala: „Vážíme si toho, že 
máme komplexní onkologické centrum se spolupracujícím chomutovským pracovištěm. Nyní připravujeme 
pro ústeckou Masarykovu nemocnici obnovu lineárního urychlovače s kobkou k jeho umístění, což je to, co 
nás čeká po zásadních rekonstrukcích v areálu Centra komplexní onkologické péče V Podhájí. Přeji vám 
hodně zajímavých nových poznatků a děkuji nejen za vaši péči v onkologii, ale i v souvisejících oborech, 
jejichž zástupci jsou zde také.“  
 
V programu konference, kde vystoupily například i MUDr. Jaroslava Barkmanová z Onkologické kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nebo MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, z Ústavu radiační onkologie 
Nemocnice Na Bulovce, nechybělo téma paliativní péče a zkušeností s novou metodikou sběru dat NOR. 
Zazněly rovněž přednášky specialistů s onkologií spolupracujících oborů, jako je urologie, robotická chirurgie 
a chirurgie hlavy a krku.  
 
„Onkologickou konferenci pořádáme pravidelně každý rok. Scházejí se na ní lékaři a sestry onkologických 
pracovišť našeho kraje, vystupují zde i lékaři z renomovaných fakultních pracovišť. Konference trvale 
potvrzuje důležitost  multidisciplinárního přístupu a multidisciplinární spolupráce v léčbě nádorových 
onemocnění v Ústeckém kraji. A nejinak tomu bylo letos. Multidisciplinární přístup je základem komplexní 
péče o onkologického pacienta na všech úrovních - od diagnostiky přes léčbu až po péči o pacienta 
v preterminálním stádiu onemocnění,“ vysvětlila MUDr. Martina Chodacká, primářka Onkologického 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. 
z., a odborný garant konference. 
 
Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem ve spolupráci s Onkologickým oddělením 
Nemocnice Chomutov je specializovaným onkologickým centrem, které  je součástí sítě Komplexních 
onkologických center (KOC) v České republice. Zajištuje  komplexní péči pro onkologické pacienty z celého 
Ústeckého kraje a specializuje se zejména na  onkologickou (tzv. nechirurgickou) léčbu solidních nádorů. 
Základem nechirurgické léčby je především radioterapie (ozařování)  a chemoterapie (léčby cytostatiky), dále 
rovněž cílená (biologická) i hormonální léčba, imunoterapie, podpůrná a symptomatická léčba. K dispozici je 
klinický psycholog, nutriční terapeut a tzv. paliativní ambulance  s mobilním hospicem. 
 
Krajská zdravotní, a. s., do stavebních úprav a modernizace přístrojového vybavení Centra komplexní 
onkologické péče V Podhájí investovala s důsledným využíváním dotačních titulů a za finanční investiční 
podpory Ústeckého kraje téměř 290 milionů korun, do spolupracujícího pracoviště v Nemocnici Chomutov, o. 
z., bylo investováno včetně pořízení přístrojů bezmála 230 milionů korun. Všechny uvedené ceny jsou včetně 
DPH. Celkové náklady pro obě pracoviště KOC nyní činí 520 milionů korun, tedy více než půl miliardy korun. 
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/       
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