
ONKOCHIRURGIE
jako základní součást péče o onkologicky nemocné

Jaký význam má onkochirurgie 
jako součást onkologické léčby?

Onkochirurgie má zásadní význam pro zajištění kvalitní onkologické léčby!

pacientů s rakovinou 
bude v průběhu 
onemocnění vyžadovat 
chirurgický zákrok

<25%
pacientů s rakovinou  ve 
světě skutečně dostane 
bezpečnou, dostupnou 
nebo včasnou operaci 

Onkochirurgie je 
nákladově efektivní 

U většiny solidních nádorů bez 
metastáz je chirurgický zákrok 
nákladově nejefektivnější léčbou s 
nejlepším poměrem ceny a výkonu

Onkochirurgie má u onkologických pacientů více rolí:

Chirurgická resekce 
zůstává nejlepší 

možností vyléčení 
solidních nádorů, 

pokud jsou 
diagnostikovány včas

Onkochirurgický výkon 
může vyléčit 
nejrozšířenější a smrtelně 
nebezpečná nádorová 
onemocnění včetně:Snižuje riziko onemocnění rakovinou v 

rámci dědičných syndromů

Diagnostikuje rakovinu a určuje její stadia

Léčí lokálně pokročilou rakovinu & 
metastatické onemocnění

Zachovává kvalitu života a 
zmírňuje příznaky

Onkochirurgie drží krok s 
inovacemi

Výzkum pokračuje ve zdokonalování 
onkochirurgických technologií, technik 
a postupů, aby více pacientů mohlo 
využívat účinné, bezpečné, 
minimálně invazivní a nákladově 
efektivní postupy

Inovace, jako je robotika, 
funkční zobrazování a umělá 
inteligence, otevírají nové 
obzory pro zlepšení 
onkochirurgie
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Odhaduje se, že rakovina, 
kterou lze operovat, způsobuje 

celosvětově ztrátu

2,7 milionů
let života

z důvodu nedostupnosti péče

� www.essoweb.org � info@essoweb.org ESSO        @essonews  

80% 45m
chirurgických 
výkonů ročně se 
provede ve světě 
do roku 2030

CNÁKLADY NA OPERACI RAKOVINY  
NÁKLADY NA SYSTÉMOVOU LÉČBU

Prsu Kůže Plic

Jater       Střev
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Rozšíření potenciálu onkochirugie v Evropě: 
doporučení ESSO
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Uznat onkochirurgii jako specializaci a sjednotit vzdělávání v celé Evropě

Onkochirurgie by měla 
být v EU uznána jako 
specializovaný obor, v 
ČR již jako nástavbový 
obor

Přístup k vysoce kvalitnímu a 
jednotnému školení 
vypracovanému a 
poskytovanému 
onkochirurgickými společnostmi 
by měl být zajištěn v jednotlivých 
zemích

Soustavné lékařské 
vzdělávání a certifikace 
onkochirurgů by měly být 
standardní praxí
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Uznání onkochirurgie 
jako specializace a 
sjednocení vzdělávání 
v Evropě by pomohlo:

Snížení rozdílu v kvalifikacích, 
praxi a výsledcích

Řešení nerovností v přístupu ke 
kvalitní onkologické péči

Podpora výzkumu a inovací v onkochirurgii 
Výzkumné úsilí a finanční 
prostředky by měly být 
přesměrovány na lokální 
léčbu nemetastazujícího 
onemocnění, které bude mít 
signifikantní dopad na přežití

Měly by být vyvinuty a 
vyhodnoceny inovace v 
chirurgických technikách, 
které umožňují zachování 
funkcí a kvality života 
pacientů s rakovinou

Mělo by být podpořeno 
silné zapojení onkochirurgů 
do vývoje optimálních 
multimodálních léčebných 
režimů 
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Podpora role onkochirurgie v multidisciplinární onkologické péči

Multidisciplinární péče, jejíž 
nedílnou součástí je 
onkochirurgie, by měla být 
poskytována důsledně všem 
onkologicky nemocným v 
Evropě 

Onkochirurgové by měli vést 
multidisciplinární týmy a 
koordinovat péči o pacienty 
s většinou solidních nádorů

Certifikace a akreditace 
onkochirurgie a 
multidisciplinárních 
onkologických pracovišť v EU 
by měla být harmonizována, 
aby byla zajištěna jednotně 
vysoká úroveň péče 

3

FARMACEUTICKÝVÝZKUM

VÝZKUMONKOCHIRURGIE

Navzdory svému léčebnému 
potenciálu je chirurgický 
onkologický výzkum stále 
velmi podfinancovaný ve 
srovnání se studiemi, které 
vede farmaceutický průmysl 

Financování výzkumu 

€




