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Centrum vysoce specializované 
pneumoonkochirurgické péče
Rakovina plic patří celosvětově mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí obecně. 
Mezi nádorovými onemocněními v České republice je dlouhodobě nejčastější 
příčinou úmrtí u mužů. U žen to byla dlouhodobě rakovina prsu, u níž však díky 
několika faktorům (skríning, hormonální léčba) úmrtnost klesá a nyní se, stejně 
jako u mužů, stává rakovina plic nejčastější příčinou úmrtí mezi nádorovými 
onemocněními. Zrádná je především v tom, že dlouho probíhá zcela bez přízna-
ků. Časné formy jsou zachyceny často jako vedlejší nález při vyšetření z jiných 
důvodů. Většinou se nemoc podaří odhalit až v pokročilých stadiích, kdy vyhlíd-
ky na přežití rapidně klesají. Pěti a více let od zjištění diagnózy se dožije jen 
15–20 procent pacientů.

Každý rok postihne toto onemocnění v Česku více než šest tisíc lidí. Na karci-
nom plic umírá osm z deseti nemocných, ročně je to okolo 5,5 tisíce pacientů. 
Dlouhodobé přežití je statisticky prokazatelné pouze u chirurgicky řešených pa-
cientů (resekce plic) v kombinaci s případnou následnou léčbou (chemoterapie, 
aktinoterapie). Těch, které je možné operovat, je přibližně jen 15 procent. O tyto 
pacienty nyní v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., pečují především lékaři oddělení hrudní chirurgie a plicního odděle-
ní. Právě tato dvě oddělení nyní nově zastřešuje centrum vysoce specializované 
pneumoonkochirurgické péče (POCH).

Statut centra od Ministerstva zdravotnictví České republiky získala Krajská zdra-
votní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. v dubnu letošního 
roku. S předpokládanou spádovostí 1 250 000 obyvatel na jedno centrum POCH 
je ústecké pracoviště jedním z ustavených v České republice.

ČR 2016 hrudní výkony – 20 pracovišť, lobektomie (LE) v ČR 2016 – 873 LE
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Oddělení hrudní chirurgie MNUL provedlo 118 LE,
t.j. 13,5 % z celkového počtu v ČR

„Ministerstvo zdravotnictví ustavováním center POCH deklaruje snahu, aby se 
co nejvíce hrudně-chirurgických výkonů koncentrovalo do těchto pracovišť. Jed-
nou z podmínek pro přiznání statutu je odpovídající množství výkonů. Napří-
klad tzv. anatomických plicních resekcí (resekování definovaných anatomických 
struktur na plicích – odstranění segmentu, laloku, či dokonce plicního křídla) 
má být ročně provedeno minimálně 65, přičemž v Masarykově nemocnici jich 
děláme dvakrát tolik, 120 až 130 do roka. Další požadavek je na provedení nej-
méně 250 pneumochirurgických výkonů za rok. Nejedná se jen o výkony pro 
onkologická (zhoubná) onemocnění, ale i o výkony další, například pro pozá-
nětlivé či úrazové stavy na plicích či v mezihrudí atd. Takový počet výkonů, re-
spektive tolik pacientů, může získat pouze pracoviště, které úzce spolupracuje 

s dalšími. Většina pacientů tak při-
chází z plicních středisek našeho 
a okolních krajů, z plicních lůžkových 
oddělení, především pak z plicního 
oddělení naší nemocnice, které díky 
svojí vysoké specializaci tvoří spolu 
s oddělením hrudní chirurgie centrum 
vysoce specializované odborné péče 
v rámci definovaného POCH centra. 
Další nepodkročitelnou podmínkou 
pro přiznání statutu POCH centra je 
existence komplexního onkologické-
ho centra, což je v případě Masaryko-
vy nemocnice též splněno,“ vysvětlil 
MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Od-
dělení hrudní chirurgie Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

Podle MUDr. Daniela Doležala, primá-
ře Plicního oddělení Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z., je POCH centrum 
projekt primárně zaměřený na kom-
plexní chirurgicko-onkologickou péči 
o pacienty s chirurgicky řešitelnými 
stadii plicní rakoviny. Plicní oddělení 
je nedílnou složkou této péče, a to jak 

v období operaci předcházejícím, tak 
i pooperačním.

„Předoperačně provádíme diagnos-
tiku a určení stadia plicních nádorů, 
k čemuž máme k dispozici odpovída-
jící bronchologické vybavení včetně 
možnosti RTG navigované broncho-
skopie a endobronchiálního ultra-
zvuku. Provádíme také předoperační 
stanovení únosnosti rizika operačního 
výkonu ve spolupráci s dobře vyba-
veným oddělením funkčního vyšet-
řování. V pooperačním období spo-
lupracujeme na řešení případných 
pooperačních komplikací, poskytuje-
me 24hodinovou bronchologickou pří-
službu, přičemž nejčastěji provádíme 
na JIP zprůchodnění průdušek odstra-
něním hlenových zátek či koagul u od-
operovaných pacientů. V neposlední 
řadě také indikujeme a podáváme 
pooperační, tzv. adjuvantní onkologic-
kou léčbu. Pacienty po resekčních vý-
konech pro onkologická onemocnění 
pravidelně kontrolujeme v naší pneu-
moonkologické ambulanci. Na péči 
o tyto pacienty spolupracujeme 

i s Komplexním onkologickým centrem 
Masarykovy nemocnice. Doufám, že 
zřízení POCH centra bude do budouc-
na závazkem jak pro další rozvoj bron-
choskopické péče o naše pacienty, tak 
i pro celkovou modernizaci našeho od-
dělení,” sdělil MUDr. Daniel Doležal.

„Získání každého ocenění zvyšuje 
kredit Krajské zdravotní a jejích ne-
mocnic. Přiznání statutu tohoto centra 
pro ústeckou Masarykovu nemocnici 
takovým oceněním jednoznačně je. 
Kritéria pro tak vysoce specializované 
zdravotnické pracoviště není jednodu-
ché naplnit, proto jsem rád, že jsme 
centrum pro obyvatele Ústeckého 
kraje získali,“ zdůraznil Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s.

Generální ředitel společnosti Ing. Petr 
Fiala vnímá přiznání statutu centra 
POCH ministerstvem zdravotnictví 
jako potvrzení dosavadní vynikají-
cí práce lékařských specialistů, kteří 
spolupracují v ústecké Masarykově 
nemocnici v rámci centra. „Statut 

Hrudní výkony, ČR, 2016, 20 pracovišť
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resekce jícnu 18 83 1 4 4 21 13 16 1 2 3 14 12 29 12 11 244
lobektomie klasicky 25 85 99 1 29 21 69 62 30 118 2 20 19 29 43 60 66 34 35 26 873
pneumonektomie klasicky 5 7 18 4 2 4 2 9 4 1 2 2 3 12 12 4 2 93
atypická resekce klasicky 10 61 75 31 3 41 23 7 24 1 9 16 28 47 21 31 3 3 17 451
VATS klín. resekce 9 22 111 7 14 7 11 14 3 25 15 4 17 16 22 44 78 25 31 475
VATS lobektomie 18 31 10 7 8 18 2 4 26 26 4 7 161
VATS pneumonektomie 0
dekortikace a pleurektomie 17 7 46 7 4 8 6 3 6 7 2 25 23 7 15 15 8 8 214
VTS/VATS diagnostická 6 13 79 5 3 7 3 25 6 22 4 8 27 20 14 33 18 19 29 341
VTS/VATS pro SPNO 6 23 31 1 6 8 9 12 2 28 3 12 3 12 9 9 13 3 9 199
mediastinoskopie 14 28 26 6 15 26 8 4 14 5 20 8 16 31 1 9 231
torakoplastika 9 1 1 0 6 17
exstirp. tu mediast, sternotomie 1 23 22 1 2 2 5 2 2 2 8 5 11 10 2 3 5 106
thymekt. u MG či thymonu 1 31 2 2 9 2 2 8 2 14 2 75
resekce průdušnice 1 8 5 1 1 4 1 21
resekce hrudní stěny 6 21 19 11 8 1 2 7 2 9 5 6 2 6 2 11 3 3 8 132
explorace u BCA 3 6 7 1 1 1 1 1 1 22
jiné hrud. op. (torako, sternotomie) 14 57 37 15 6 2 25 50 16 41 2 10 8 26 21 55 35 125 12 8 565
hrudní drenáže nesledujeme 0
transplantace plic 42 42
CELKEM 136 535 615 41 131 57 211 262 93 306 8 112 87 181 236 236 348 373 132 162 4 262
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centra vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče je při-
dělován na dobu pěti let. Jsem přesvědčen, že vzhledem k dosavad-
ním výsledkům participujících oddělení největší krajská nemocnice 
ani v budoucnu nebude mít problém jej obhájit. Týmům těchto od-
dělení přeji co nejvíce spokojených pacientů,“ uvedl Ing. Petr Fiala.

„Přidělení statutu pneumoonkochirurgického centra Masarykově 
nemocnici je důsledkem vynikajících výsledků a komplexní péče 
o pacienty s nádory dýchacího traktu oddělení hrudní chirurgie, 
plicního oddělení a oddělení funkčního vyšetřování. Všechna jme-
novaná oddělení mají v naší nemocnici velkou tradici. Všem léka-
řům z těchto pracovišť je potřeba poblahopřát a poděkovat za jejich 
vynikající náročnou práci. Statut nás však také zavazuje neustr-
nout a všechna tato oddělení dále rozvíjet ku prospěchu našich 
pacientů,“ řekl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Důvodem vzniku center POCH je podle ministerstva zdravotnictví 
fakt, že zvyšující se náročnost a individualizace požadavků na ve-
dení specializované léčebné péče v onkologii klade zvýšené poža-
davky na vytvoření a rozvoj potřebné erudice všech členů multidis-
ciplinárních týmů se zaměřením na problematiku orgánů, které jsou 
nádorovými chorobami postižené. Prevalence (poměr počtu existu-
jících případů onemocnění k počtu obyvatel v dané lokalitě) nejčas-
tějšího nitrohrudního nádoru – karcinomu plic – vzrůstá a u tohoto 

ODDĚLENÍ HRUDNÍ CHIRURGIE
V loňském roce oslavilo Oddělení 
hrudní chirurgie Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., sedmdesát 
let svého fungování. Oddělení vzniklo 
v roce 1947 v rámci Plicního sanatoria 
na Bukově, kterému základy (v rám-
ci boje s plicní tuberkulózou, která 
byla v první polovině 20. století čas-
tou příčinou úmrtí) dali dva významní 
obchodníci s hnědým uhlím. Prvním 
z nich byl Ignaz Petschek, jehož fi-
nanční dar umožnil v roce 1908 Na Ka-
bátě otevřít ozdravovnu pro tuberku-
lózní pacienty. V jejím sousedství pak 
byla v letech 1916–1920 postavena 
léčebna pro plicní nemoci, kterou fi-
nancoval Jakob Weinmann.

Prvním primářem a zakladatelem 
hrudní chirurgie v Ústí nad Labem 
se stal MUDr. Alexej Kasal, které-
ho vystřídal MUDr. Jaromír Hovorka. 

Po jeho odchodu oddělení vedl až 
do svého předčasného úmrtí v roce 
1981 MUDr. Jaromír Pošar. Jeho žák 
MUDr. Jiří Král v roli primáře pak na od-
dělení působil do roku 2004, kdy ho 
vystřídal MUDr. Ivan Staněk, MBA, 
takže v sedmdesátileté historii ústec-
ké hrudní chirurgie se vystřídalo pět 
primářů.

V současné době je oddělení tvoře-
no třemi atestovanými lékaři s pl-
ným úvazkem. Jsou jimi MUDr. Ivan 

Staněk, MBA, MUDr. Vilém Malý, 
který složením atestace z onkochi-
rurgie zhruba před měsícem splnil 
podmínku k tomu, aby mohl být jme-
nován vedoucím centra POCH, a pro-
fesor MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. Tři 
atestované hrudní chirurgy doplňuje 
v oblasti konziliární práce emeritní 
primář MUDr. Jiří Král. Ostatní lékaři – 
MUDr. Lucie Sochorová, MUDr. Petra 
Pavlíková a MUDr. Ondřej Karpjuk – se 
chystají ke složení základní atestace 
z chirurgie. Tým lékařů oddělení se 
v roce 2017 rozrostl o čerstvého ab-
solventa lékařské fakulty MUDr. Jana 
Kubalíka. Mezi lékaři hrudní chirurgie 
pracuje i MUDr. Irena Moudrá Wün-
schová, která má atestaci z interny, 
praxi z práce na plicním oddělení a je 
zařazena do výcviku paliativní medi-
cíny, což jsou všechno znalosti velmi 
potřebné pro péči o pacienty POCH 
centra.

Hrudní chirurgie ve spolupráci s radio-
logickou klinikou realizuje pravidelně 
1x týdně multidisciplinární indikační 
seminář, kde jsou diskutovány předo-
perační i pooperační nálezy pacientů. 
Další multidisciplinární tým pracuje 
též 1x týdně a lékaři hrudní chirurgie 
s lékaři plicního oddělení a onkologie 

při něm hodnotí možnou operabilitu 
pacientů s nádorovým onemocně-
ním plic a domlouvají se na strategii 
postupu jejich předoperační i po-
operační léčby. Neméně významným 
pomocníkem je i oddělení funkčního 
vyšetřování. Zde prováděná vyšetření 
plic umožňují stanovit rozsah pláno-
vaného výkonu a zhodnotit i poope-
rační stavy z dlouhodobého pohledu, 
aby bylo možné ověřit funkční zdat-
nost operovaných pacientů.

onemocnění je snížení mortality možné jedině 
tehdy, když budou tyto činnosti spolu s ekonomic-
ky náročnou individualizovanou léčbou vedeny 
multidisciplinárním týmem odborníků.

Požadavky na personální zabezpečení péče v cen-
tru POCH
1. Vedoucí pracovník centra POCH – lékař se 

zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru 
hrudní chirurgie a se zvláštní specializovanou 
způsobilostí v oboru onkochirurgie s úvazkem 
1,0 a s minimální požadovanou praxí 5 let 
od získání zvláštní specializované způsobilos-
ti a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře.

2. Zástupce vedoucího pracovníka centra POCH 
– lékař se specializovanou způsobilostí v obo-
ru pneumologie a ftizeologie s úvazkem 1,0 
a s minimální požadovanou praxí 5 let v oboru 
od získání specializované způsobilosti a nej-
méně 10 let po získání odborné způsobilosti, 
kdy lékař pracuje pod odborným dohledem.

3. Další personální zabezpečení centra POCH:

 » 2 lékaři se zvláštní odbornou způsobilostí 
v oboru hrudní chirurgie, každý s úvazkem 
1,0,

 » 2 lékaři se specializovanou způsobilostí 
v oboru chirurgie, každý s úvazkem 1,0,

 » minimálně 3 lékaři se specializovanou způ-
sobilostí v oboru pneumologie a ftizeolo-
gie, každý s úvazkem 1,0, z toho minimálně 
1 lékař oprávněný k výkonu diagnostických 
a odborných léčebných metod na základě 
udělení funkční licence s označením F018 
dle Stavovského předpisu č. 12 České lé-
kařské komory,

 » nelékařští zdravotničtí pracovníci podle 
vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích 
na minimální personální zabezpečení zdra-
votních služeb.

Ve fakultních nemocnicích může být úvazek lékařů 
součtem úvazku ve fakultní nemocnici a na lékař-
ské fakultě.

Požadavky na minimální počet léčených pneumo-
onkologických pacientů a  provedených zdravot-
ních výkonů v centru POCH:
 » minimálně 250 pneumochirurgických výkonů 

ročně,

 » minimálně 65 anatomických plicních resekcí 
(lobektomie, bilobektomie, pneumonektomie) 
pro nádorové onemocnění nitrohrudních orgá-
nů ročně,

 » minimálně 200 hospitalizací pneumoonkochi-
rurgických pacientů ročně.

REGIONÁLNÍ PŘEHLED – HRUBÁ INCIDENCE
Mapa zobrazuje hrubou incidenci (počet případů na 100 000 osob)

v krajích České republiky za období 1977–2015.
C33, C34 – ZN průdušnice, průdušky a plíce – INCIDENCE

Analyzovaná data: N = 236217
Zdroj dat: ÚZIS ČR

http://www.svod.cz

REGIONÁLNÍ PŘEHLED – HRUBÁ MORTALITA
Mapa zobrazuje hrubou mortalitu (počet úmrtí na 100 000 osob)

v krajích České republiky za období 1977–2015.
C33, C34 – ZN průdušnice, průdušky a plíce – MORTALITA

Analyzovaná data: N = 206414
Zdroj dat: ÚZIS ČR

http://www.svod.cz

Operační skupina oddělení hrudní 
chirurgie (MUDr. Lucie Sochorová, 
MUDr. Vilém Malý a MUDr. Jan Kubalík)

Pokročilý karcinom plic
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PLICNÍ ODDĚLENÍ

Historie plicního oddělení sahá do po-
čátku 20. století. Roku 1905 byla v Ústí 
nad Labem založena lékařská stavov-
ská organizace – pobočka Německé-
ho zemského pomocného spolku pro 
plicně choré v Čechách. Pobočka roz-
hodla vystavět počátkem 20. století 
léčebnu tuberkulózy na kraji Ústí nad 
Labem ve čtvrti Bukov (Bokau) na pa-
horku Kabát (Spiegelsberg). Vznikla 
nadace pro výstavbu léčebny, do které 
věnoval podstatnou část peněz důlní 
magnát Ignaz Petschek. Dne 30. 8. 
1908 byl otevřen pavilon s 18 lůžky 
a 60 lehátky pro denní pobyt pacientů 
s TBC. Pro nedostatek lůžek bylo roz-
hodnuto o rozšíření o dalších 42 lů-
žek – otevřeno 19. 7. 1914. Počátkem 

1. světové války byla dána léčebna 
k dispozici Červenému kříži pro ra-
něné vojáky a vojáky trpící interními 
chorobami. Po 1. světové válce byla 
léčebna znovu otevřena 1. 10. 1919 
a byli zde léčeni váleční invalidé trpící 
tuberkulózou.

V průběhu 1. světové války byla zalo-
žena nadace k výstavbě dalšího pavi-
lonu. Větší část peněz do nadace vě-
noval velkoobchodník E. I. Weinmann. 
Stavba byla zahájena v roce 1916 a lé-
čebna byla otevřena 29. 7. 1920.

Roku 1924 a koncem 30. let byla 
budova rozšířena a nakonec měla 
230 lůžek. Léčebna byla vybave-
na mikrobiologickou laboratoří, 

Rozstřižená bula připravená k resekciPlicní bula během operaceRozsáhlá plicní bula vpravo, menší vlevoStav po operačním odstraněníMohutný nádor mezihrudí

Stav po operačním odstraněníRychle rostoucí nezhoubný nádor pohrudnice

Autohavárie – zlomeniny žeber oboustranně – pohled zezadu Stav po operační revizi a stabilizaci žeber kovovými dlahami

Bronchoskopické pracoviště plicního oddělení

Bronchoskopické pracoviště – dezinfekční místnost
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radiodiagnostickým oddělením a lé-
kařskou knihovnou. Po záboru Sudet 
byly obě léčebny spojeny – Lungen-
heilstätten am Spiegelsberg Aussig.

V květnu roku 1945 mělo tehdejší sa-
natorium 360 lůžek. Prvním českým 
ředitelem po 2. světové válce se stal 
MUDr. Jakub Mokrý, který absolvoval 
v roce 1948 studijní pobyt v USA a dal 
podnět k výstavbě operačních sálů 
a obsazení přednosty pneumochirur-
gického oddělení.

V roce 1954 bylo sanatorium TBC spo-
jeno s oddělením TBC Krajské nemoc-
nice. Dnem 1. 1. 1975 se nemocnice 
TBC stala součástí Krajské nemocnice 
v Ústí nad Labem. Největší počet lůžek 
mělo sanatorium okolo roku 1960, 
a to 702. Do roku 1970 se počet lůžek 
snížil až na 302 a koncem roku 1970 
měla KNT Bukov tři lůžková oddělení 
se samostatnými primariáty s cel-
kovým počtem 220 lůžek. Postupné 
snižování počtu lůžek původního tu-
berkulózního sanatoria bylo umožně-
no celorepublikovou příznivou zdra-
votní situací v počtu tuberkulózních 
onemocnění a postupně docházelo 
ke změně struktury pacientů s pře-
vahou tzv. civilizačních onemocnění 
typu bronchogenního karcinomu nebo 
chronické obstrukční plicní nemoci.

V současnosti poskytuje Plicní odděle-
ní Masarykovy nemocnice komplexní 

nadregionální diagnostickou a léčeb-
nou péči pacientům s nemocemi dý-
chacího ústrojí a je tvořeno lůžkovou 
částí a ambulantní složkou.

V roce 2017 bylo na oddělení hospi-
talizováno celkem 1 517 pacientů, 
z toho 99 pacientů zemřelo. Celkový 
počet hospitalizačních dnů byl 8 108, 
při průměrné ošetřovací době 5,3 dne 
a využití lůžek 79,3 %.

V centru pro poruchy spánku bylo 
v loňském roce vyšetřeno za hospita-
lizace 528 pacientů.

V roce 2017 pokračovali lékaři plic-
ního oddělení v zajišťování centrové 
péče pro nemocné s intersticiálními 
plicními procesy, s možností indika-
ce antifibrotické léčby. Od roku 2017 

bylo pracoviště (ve spolupráci s imu-
nologickým oddělením Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ústí nad Labem) 
zařazeno mezi centrové ambulance 
pro léčbu obtížně léčitelného bronchi-
álního astmatu, s možností indikace 
biologické léčby.

Od počátku roku 2017 je pacientům 
s pneumo-onkologickými diagnózami, 
vyžadujícími centrovou léčbu, podává-
na tato léčba v pneumo-onkologickém 
stacionáři. Léčba je umožněna získá-
ním úhradových dodatků pro centrové 
léky a probíhá pod záštitou primářky 
MUDr. Martiny Chodacké z Onkologic-
kého oddělení Krajské zdravotní, a. s.

V roce 2017 ústečtí lékaři cent-
rovou onkologickou léčbou léčili 
18 pacientů.

Redakce děkuje primáři oddělení hrudní chirurgie MUDr. Ivanu Staňkovi, MBA,
jeho týmu a primáři plicního oddělení MUDr. Danielu Doležalovi

za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.

Plicní ambulance Velký dospávací pokoj

MUDr. Ivan Staněk, MBA, 
primář oddělení hrudní 
chirurgie

MUDr. Jarmila Fišerová, 
primářka oddělení 
funkčního vyšetřování

MUDr. Daniel Doležal, 
primář plicního 
oddělení


