
II. evropské  

Lékař a pacient s rakovinou střev 
MUDr. Tyrpekl K. 

chirurgické oddělení, nemocnice Cheb 



Lhůty časové dostupnosti 
plánované hrazené péče 



Dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost 
lůžkové hrazené péče podle oborů / činností 



Dojezdové doby vyjadřující 
místní dostupnost ambulantní 
hrazené péče podle oborů / 

činností 



 

 

pacient čas 

příznaky ??? 

stanovení dg endoskopie 4 týdny 
CT              3 týdny 

stanovení postupu ??? 

léčba dostupnost, čas 

následná péče (např. 
stomaporadny, lázeňská péče) 

dostupnost, čas 



Dotazník léčeného pacienta 
s rakovinou tlustého střeva 

1. Jak dlouho trvalo stanovení diagnózy od první návštěvy 
lékaře s příznaky  onemocnění? 
 

2. Jak dlouho trvalo zahájení léčby od stanovení diagnózy? 
 

3. Kdy proběhlo vyšetření onkologem? 
 

4. Jak daleko od vašeho místa bydliště jste byl léčen? 
 

5. Jak a kde probíhala onkologická léčba a následná 
dispenzarizace? 



Počet stomických center pro ČR 

Stomická centra ustanovit ve velkých 
zdravotnických zařízeních, které se stanou 
od 1.1.2014 univerzitními nemocnicemi 
(tj. 10), a dále výběrově tam, kde v 
současné době ošetřují průběžně 
minimálně  100 registrovaných pacientů se 
stomií. 

 



Podmínky zřízení stomického 
centra 

1. stomické centrum musí být akreditováno 
2. multioborová spolupráce (gasteroenterolog, 

nutriční specialista, sexuolog, psycholog) 
3. audity – kontrola kvality péče 
4. adekvátní úhrada (centrová péče) – na rodné číslo 

pacienta, v průměru lze náklady na jednoho 
pacienta se stomií vyčíslit částkou cca 20.500 Kč 
za 3 měsíce 

5. zajištění přiměřené teritoriální dostupnosti 

 



Akreditace stomického centra - 
podmínky 

1. personální zajištění – atestovaný chirurg s praxí minimálně 10 let v 
koloproktologii a stomická centra 

2. stomická poradna je součástí chirurgického pracoviště nebo má toto 
pracoviště přímou návaznost, chirurgické pracoviště je tzv. „high 
volume“ v kolorektální chirurgii s minimálně 50 výkony na 
kolorektu/rok 

3. vybavená stomická poradna má celotýdenní pracovní dobu 
4. přítomnost funkčního multidisciplinárního týmu s prokazatelně 

pravidelnými semináři, standardní vedení dokumentace, 
fotodokumentace 

5. vypracovaný plán dispenzární péče, možnost ošetřit urgentního pacienta 
6. výběr stomické pomůcky dle aktuálního stavu stomie a pacienta 
7. roční statistické výstupy 

 



Cheb – KOC Plzeň …110 km 
Cheb – KOC Ústí nad Labem … 164 km 
Cheb – KOC  Praha … 176 km 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
A DOUFÁM, ŽE NEBUDETE 

MUSET VYPLŇOVAT 
DOTAZNÍK LÉČENÉHO 

PACIENTA  
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