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Multidisciplinární onkologická konference se bude konat online 

„Nenechat se odradit současnými ztíženými podmínkami pro vzdělávání, znamená udržovat 

vysokou úroveň české onkologie,ˮ uvádí vědecká sekretářka kolokvia prof. MUDr. Petra 

Tesařová, CSc. 

Téměř rok trvající pandemie zasáhla celou naši společnost. Jsme hrdí na to, jak zatím v této 

zkoušce česká medicína obstála. Jaký bude dopad koronavirové krize na léčebné výsledky 

v onkologii, zjistíme jistě až časem, nicméně už dnes je zřejmé, že péče o naše pacienty byla 

pandemií, ve srovnání s jinými evropskými a zámořskými státy, narušena jen velmi málo. 

Precizní onkologie – budoucnost onkologické léčby 

„Na kolokviu PragueONCO bude problematika precizní onkologie prostupovat napříč všemi 

sekcemi,“ připomíná prezident kolokvia prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 

Nové léčebné možnosti vycházejí z výsledků základního i klinického výzkumu. Léčba je 

cílenější, individuálnější, ušitá na míru nejenom pacientovi, ale zacílená přímo na jeho nádor. 

Letos se PragueONCO zúčastní celá řada odborných „celebrit“, z nichž nejvýznamnější je 

nepochybně nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1989 prof. Thomas R. Cech, prezident 

Howard Hughes Medical Institute v Coloradu a profesor biochemie, biofyziky a genetiky na 

University of Colorado v Boulderu a Denveru. Na jeho přednášku o úloze telomer 

v kancerogenezi se všichni netrpělivě těšíme. 

Pořádání kolokvia PragueONCO zaštiťují pražské lékařské fakulty 

„Od loňského roku jistě přibylo v onkologii mnoho poznatků a je dobře, že dominující 

událost, kterou byla a stále je pandemie covid-19, nezastavila výzkum, ani letošní ročník 

PragueONCO, i když se bude konat distančně. Setkávání lidí, které spojuje hluboký zájem a 

velké nasazení v léčbě a výzkumu nádorových onemocnění, je důležité po odborné stránce a 

možná ještě důležitější po stránce lidské komunikace, ačkoliv nyní jen na dálku,“ připomíná 

děkan 1. LF UK, prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. I pro studenty a postgraduální studenty 

jsou dveře PragueONCO otevřené. Složité podmínky, ve kterých nyní probíhá výuka na 

lékařských fakultách, jsou výzvou pro učitele i jejich studenty. Zvládat online výuku, 

praktické stáže, služby na covidových odděleních a řadu dobrovolnických aktivit v domovech 

důchodců nebo s bezdomovci na ulicích, je pro budoucí lékaře škola života. 

Onkologie v době pandemie 

Kromě léčby zhoubných nádorů musejí čeští onkologové už téměř rok řešit u svých pacientů i 

nebezpečí infekce covidu-19, ochránit je, přitom nezanedbat protinádorovou léčbu a dovést je 

k vakcinaci. Profesor MUDr. Marek Svoboda, Ph.D, přednosta Masarykova onkologického 

ústavu v Brně uvádí: „Očkování proti covidu-19 je nejlepší možností, jak ukončit  současnou 

pandemii.“ Rizikovými faktory infekce jsou kromě vyššího věku, chronických onemocnění, 

jakými jsou cukrovka, obezita, chronická plicní onemocnění, dialýza, závažná onemocnění 

srdce, jater a ledvin, také některé zhoubné nádory, zvlášť v pokročilé fázi nemoci. Žádná 

z vakcín nemůže způsobit virové onemocnění, a to ani u oslabených jedinců. Hlavním 

rizikem očkování u pacientů se sníženou imunitou je její možný nedostatečný ochranný 



účinek. Tito pacienti by se proto měli nadále chránit dodržováním známých preventivních 

opatření (rouška, mytí rukou, dodržování bezpečných rozestupů). V tuto chvíli nemáme žádná 

data, která by umožňovala srovnání úrovně imunity po prodělaném onemocnění a 

po očkování. Zdá se ale, že očkování je z hlediska dlouhodobé obrany proti infekci účinnější.  
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