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Ladislav Du!ek z"ÚZIS i"p#edsedkyn$ %es-
ké onkologické spole&nosti Jana Prausová 
na konferenci AIFP argumentovali tím, 'e 
ve sv$t$ nejsou o" efektivnosti masového 
screeningu pomocí PSA d(kazy a" neexis-
tuje p#íslu!né doporu&ení. Pr) by vznikaly 
alarmující zprávy a"z"%ech( by se stal ná-
rod uzlí&k( nerv(.
Pokud jde o"screening  PSA, tak bych za&al 
prohlá!ením prof. Du!ka: „Ka'dé onemoc-
n$ní je t#eba odhalit v&as.“ Naprosto sou-
hlasím. Jen tak se nemoc za&ne v&as i"lé&it, 
a" to s"daleko v$t!í úsp$!ností a"pro poji!-
*ovny i"za mén$ pen$z.

Pro& se bráníme se screeningu PSA 
jako snad jedinému zp(sobu prevence 
u"tohoto nejvíce roz!í#eného onkologické-
ho onemocn$ní v"%eské republice?  Stejn$ 
jako u"'en a"karcinomu prsu, ani u"mu'( se 
rakovina prostaty nikterak neprojevuje, nic 
nebolí. Jenom tam n$co d#íme a"my to mu-
síme v&as odhalit. Z"národa mu'( neud$lá-
te národ uzlí&k( nerv(, kdy' u"nich zm$#í-
te PSA. M$li by toti' v(bec v$d$t, 'e n$jaké 
PSA existuje a"'e je t#eba jej pravideln$ m$-
#it. Prakti&tí léka#i pak musí sledovat v)voj 
jejich hladiny PSA v" &ase. Pokud se bude 
pohybovat v"exponenciále, tak u' tu bude 
problém. Stejn)m signálem bude nam$#ení 
vysokého PSA.

Jsou pacienti s" hodnotami PSA vy!-
!ími ne' 14,9 hned p#i prvním m$#ení. 
Ale pro& p#i prvním? No proto'e jim PSA 
praktick) léka# do té doby p#i pravidel-
n)ch prohlídkách nezm$#il, a" to je jim 
mnohdy více jak 65 let a"na kontroly cho-
dí. O&ekávám reakci: „A"pro& si o"to paci-
ent praktickému léka#i ne#ekl?“  Proto'e 
o"existenci n$jakého PSA v(bec nev$d$l, 
ani neví, co to je. Taková je realita. P#itom 
zástupci poji!*oven na jednání u"kulatého 
stolu u"ministra Adama Vojt$cha v"&erv-
nu minulého roku tvrdili, 'e prakti&tí lé-
ka#i provádí v"rámci preventivní prohlíd-
ky odb$r krve na PSA. Není to pravda. 

Na m(j dotaz, jakou mají zp$tnou vazbu, 
ml&eli.

Co tedy navrhujete?
Navrhuji kompromis. Nechcete-li uskute&-
nit screening PSA a"z"na!ich star!ích mu'( 
d$lat uzlí&ek nerv(, za#i+me v" rámci pre-
ventivních prohlídek povinnost pro prak-
tické léka#e zm$#it signální hladinu PSA. 
Praktick) léka# bude sám sledovat v)voj 
hladiny PSA u" ka'dého pacienta a" teprve 
p#i jeho vy!!ím nár(stu ho po!le na dal!í 
vy!et#ení k" odbornému léka#i. To je nut-
ná a"jediná prevence. A"i"kdy' vysoké PSA 
nemusí znamenat je!t$ rakovinu prostaty, 
je to signál. Tím je t#eba star!í mu'e také 
uklidnit.

Rozhodn$ v!ak není úpln$ pravda, 
'e by se ve vysp$l)ch státech neprovád$l 
screening PSA. Ve ,védsku se provádí 
u"v!ech mu'( od 55 let v$ku. -ádná panika 
mezi mu'i tam nevzniká. Naopak tam ros-
te jejich zdravotní gramotnost a"odpov$d-
nost za vlastní zdraví. Jin) kraj, jiná osv$ta. 
Na!e zdravotnictví je na vysoké úrovni, 
mnohdy vy!!í ne' ve vysp$l)ch západních 
zemích. Jsme na 14. míst$ na sv$t$ a"v"boji 
s"koronavirem bych si troufal #íci, 'e jsme 
díky akceschopnosti celé na!í vlády na 
míst$ prvním. Máme v"tom skv$l) systém. 
Ud$lejme tedy i" systém v" prevenci proti 
tomuto nejroz!í#en$j!ímu onkologickému 
onemocn$ní.

Jak vnímají onkologi&tí pacienti sou&asnou 
koronavirovou situaci?
Velmi d(le'itou v$cí, kterou je t#eba v"sou-
&asné dob$ naléhav$ #e!it, je ochrana on-
kologick)ch pacient( respirátory. Budu 
te+ hovo#it v" rámci své kompetence jen 
za na!i cílovou skupinu 80 tisíc pacient(, 
kte#í se lé&í v"sou&asné dob$ na rakovinu 
prostaty. Jsou to mu'i v" pr(m$ru star!í 
65 let s" oslabenou imunitou. Tedy velmi 
ohro'ená &ást populace, zvlá!t$ v" dob$ 

uvol.ování vládou p#ijat)ch opat#ení a"za-
hájení postupného procesu promo#ování 
spole&nosti. Tito mu'i z(stávají v$t!inu 
&asu doma a"budou tak muset &init mini-
máln$ je!t$ rok. Ale musí se lé&it a"b)t pod 
pravidelnou kontrolou odborn)ch léka#( 
onkolog( a"urolog(. P#i t$chto náv!t$vách 
léka#( je t#eba je chránit a" vybavit respi-
rátory. 

Na!e pacientská organizace p#i!la s"ná-
vrhem, aby respirátory za tímto ú&elem pa-
cienti získali telefonicky prost#ednictvím 
elektronického receptu získaného od prak-
tického léka#e, a" poté si je nechali n$k)m 
z" rodiny vyzvednout v" lékárn$. Jedin)m 
problémem je, 'e respirátory jsou zdravot-
ní pom(cka a"nejsou na recept, ale na pou-
kaz. Ale to je jenom „technikálie“, která se 
dá snadno vy#e!it.

Tento návrh jsem poslal ministrovi 
zdravotnictví Adamu Vojt$chovi a" odd$-
lení podpory práv pacient(. %ekám, 'e po 
uspokojení v!ech po'adavk( lidí bojujících 
v"první linii s"touto epidemií, se toto #e!e-
ní p#íjme. Respirátory se k" t$mto pacien-
t(m musejí dostat, abychom nezaplatili 
podobnou vysokou da. jako v" domovech 
d(chodc(.
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Co bylo va!ím popudem k"zalo'ení Asoci-
ace mu'( sob$?
Podn$tem k" zalo'ení pacientské organi-
zace pro mu'e s"rakovinou prostaty byly 
p#íb$hy pacient(, v&etn$ toho mého. Byla 
z"nich z#ejmá zna&ná bezradnost v$t!iny 
mu'(, kte#í bloudili po na!em zdravot-
ním systému p#i volb$ té správné lé&by. 
Byly v!ak zde i"p#íb$hy pacient(, kter)m 
naopak bez nabídnutí dal!ích mo'ností 
lé&by byla navr'ena jen jedna, prefero-
vaná dan)m léka#em. Ka'd)m rokem 
onemocní karcinomem prostaty p#ibli'-
n$ osm tisíc mu'( s" rekordním ro&ním 
nár(stem 3,74 procent. V$t!inou jsou to 
star!í mu'i. 

P#i setkáních s" pacienty vykrystalizo-
vala pot#eba podat  jim pomocnou ruku, 
a" to nejen v" získávání informací, jak p#i 
volb$ lé&by v&etn$ zvá'ení v!ech vedlej-
!ích ú&ink(, tak p#i dolé&ení. To zahrnuje 
i"zm$nu 'ivotního stylu, psychiky a"stravo-
vacích návyk(, aby se jim vrátila ztracená 
imunita a"p(vodní kvalita 'ivota. Zahrnuje 
to i"prevenci, aby se jim onkologické one-
mocn$ní nevrátilo.

Co sám sob$ kladete za cíl ve své funkci 
prezidenta?
M)m prvním cílem je, aby se o" existenci 
na!í první mu'ské pacientské organizaci 
dozv$d$li v!ichni star!í mu'i, a" tím mys-
lím mu'e nad 55 let v"celé %eské republice. 
Z"hlediska prevence mo'ná v!ichni nad 50. 
Chceme-li pomáhat, musí se o" nás v$d$t. 
Moje utopická p#edstava je, aby v"ka'dém 
kraji vznikla pacientská organizace. Máme 
to tak ulo'eno v"na!í organiza&ní struktu-
#e, a"jak jsme se dozv$d$li, mají to tak i"ve 
,védsku.

Ur&it$ by se tomuto onkologickému 
onemocn$ní m$la v$novat v$t!í pozor-

nost. Je toti' nej&etn$j!í v"%eské republi-
ce. Z"celkového po&tu 577 000 onkologic-
k)ch pacient(, kte#í se v" sou&asné dob$ 
lé&í, je tém$# 80 000 mu'( s" rakovinou 
prostaty.

Co byste cht$l v" krátkodobém horizontu 
pomoci prosadit v" lé&b$ &i v" souvislosti 
s"úhradami?
V"n$jakém &asovém horizontu, ale ur&it$ 
to nep(jde v"krátkodobém, bych ve vzta-
hu ke státní správ$ a" zdravotním poji!-
*ovnám cht$l prosadit, aby ka'd) pacient 
m$l v"souladu s"pát)m &lánkem Evropské 
charty práv pacient( právo na svobodn) 
v)b$r mezi jednotliv)mi zp(soby lé&by 
a" jejich poskytovateli na základ$ odpoví-
dajících informací. Pacient p#ispívá cel) 
'ivot do na!eho solidárního zdravotního 
systému. A"potom p#i v)b$ru lé&by &i zís-
kání léku k"dolé&ení se musí doslova pídit, 

která poji!*ovna mu poskytne po'adova-
nou úhradu, a"k"této poji!*ovn$ se pak ve 
stanoveném p(lro&ním termínu sp$chá 
p#ehlásit. Ti pacienti jsou ve stresu a"po-
t#ebují se lé&it. V"programovém prohlá!e-
ní vlády se uvádí, 'e vláda vytvo#í novou 
koncepci fungování zdravotních poji!-
*oven a" zvá'í sní'ení jejich po&tu. Nejde 
ani snad o" po&et zdravotních poji!*o-
ven, i"kdy' pro vytvo#ení konkuren&ního 
prost#edí by sta&ily t#i a' &ty#i. Jde o" to,  
'e poji!*ovny nemají 'ádnou koncepci 
a"jen se p#etahují pomocí nákladn)ch re-
klam hrazen)ch z" ve#ejn)ch prost#edk( 
o"klienty.

Jak funguje v"%eské republice podle vás /-
nancování pacientsk)ch organizací?
Financování pacientsk)ch organizací je 
dal!í nevy#e!en) úkol na!eho zdravotní-
ho systému, jeho' jsou podobné nezisko-
vé pacientské organizace, jako je ta na!e, 
nedílnou sou&ástí. Pacientské organizace 
mají nezastupitelnou roli v"pé&i o"pacienty 
a" jejich rodinné p#íslu!níky. Pomáhají jim 
ve správné orientaci v" jejich slo'ité 'ivot-
ní situaci a" vytvá#ejí ur&itou nadhodnotu, 
pro kterou nejsou ve zdravotním systému 
kapacity, ale bohu'el ani /nan&ní zdroje. 
Navíc jsou zp$tnou vazbou pro minister-
stvo zdravotnictví a" zdravotní poji!*ovny 
o" dopadech p#ijat)ch zm$n v" legislativ$ 
a"/nancování lé&by.

D(kazem toho je i" vznikl) poradní 
orgán ministra – pacientská rada. Hned 
po zalo'ení na!í první mu'ské pacientské 
organizace m$ p#ijal ministr zdravotnic-
tví Adam Vojt$ch. 0ekl jsem, 'e bychom 
se rádi stali &leny tohoto poradního orgá-
nu.  Pan ministr mi kladl na srdce jednu 
z"mnoha podmínek p#ijetí, a"sice abychom 
byli transparentní, neutrální a" nezávislí 
a" p#i získávání /nancí se nestali lobbisty 
n$&ích zájm(. Ur&it$ to tak je. Na!e paci-
entská organizace po#ádala p#ed vyhlá!e-
ním karantény v" sídle organizace pravi-
delné besedy s" léka#i a" odborníky, velmi 
oblíbené besedy mezi pacienty pod ná-
zvem Na!e p#íb$hy, letní víkendové rekon-
di&ní pobyty a"dokonce i"první Olympiádu 
AMS v" Máchov$ kraji. Financovat pomá-
hají sponzo#i, ale i" na!i &lenové. Nejsme 
ni&í lobbisté, ale musíme  neustále hledat 
/nan&ní zdroje a"dopro!ovat se sponzor(.

Tak to z#ejm$ mají i" jiné pacientské orga-
nizace.
Ale takhle to p#eci nem('e dál fungovat. 
Pacientské organizace pot#ebují získat /-
nan&ní zdroje ze zdravotního systému, 
a"ne pouze od sponzor( a"drobn)ch dárc(. 
Pokud mají pro své pacienty d$lat práci na 
úrovni, tak se pot#ebují profesionalizovat. 
Ve vedení na!í pacientské organizace jsou 
dobrovolníci z" #ad pacient(, kte#í nemají 
podle stanov nárok na odm$nu. Ale v"rám-
ci na!í organiza&ní struktury je zde i" se-
kretariát, kter) je t#eba personáln$ #ádn$ 
zajistit a"ve kterém by nem$l chyb$t odbor-
ník p#es PR. Pot#ebujeme, aby se informa-
ce z"besed  dostávaly k pacient(m do v!ech 
kraj(. Pot#ebujeme se se svojí pomocí 
k" t$mto pacient(m dostat, t#eba i" formou 
webov)ch seminá#(. Co' by v"dne!ní dob$ 
epidemie bylo ideální. 

0e!ením by bylo, aby si ka'dá pa-
cientská organizace ud$lala sv(j ro&ní 
plán aktivit, takov) byznys plán. Odhadla 
náklady a" p#ipo&etla provozní náklady  
a takto p#ipraven) /nan&ní plán p#edlo'i-
la ke schválení ministerstvu zdravotnictví. 
Ur&it$ by se v"rozpo&tu ve#ejn)ch prost#ed-
k( ve zdravotnictví v"celkové v)!i cca 360 
miliard na!la zcela zanedbatelná &ástka na 
provoz pacientsk)ch organizací. Ale mlu-
vím o"tom ve velmi nevhodné dob$ blí'ící 
se ekonomické krize. 
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