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Včera 21. listopadu se v Praze uskutečnila konference "I slova léčí III.", která se zaměřovala na podpůrnou roli širších 

týmů v rámci komplexní péče o onkologicky nemocné. Téměř 70 posluchačů z řad lékařů, psychologů, sociálních 

pracovníků, nelékařských zdravotnických profesí a zástupců pacientských organizací si odneslo nejen sborník 

příspěvků z konference, jehož součástí byl adresář psychologů a sociálních pracovníků pracujících s onkologicky 

nemocnými a jejich blízkými, ale také přispělo k diskusi o praxi mezioborové spolupráce v ČR i zahraničí. Komplexní 

péče o nemocné nemůže být omezena péčí o tělo a nemoc, ale musí podporovat nemocného v jeho celosti a mířit 

na kvalitu jeho života.  

Podpory v období nemoci i rekonvalescence se musí účastnit celé týmy pracovníků tak, aby byly naplněny potřeby 

nemocných. Mezi ty patří zejména potřeba důvěry v lékaře a partnerská komunikace se zdravotníky, úplnost a 

pravdivost informací, které nemocní dostávají, nalézání naděje, optimismu a síly bojovat. To vyplývá z výzkumu potřeb 

onkologicky nemocných v ČR, jehož výsledky přednesla Mgr. Anna Rubešová, psycholožka Amelie. 

Dokladem toho je i vývoj psycho-onkologické péče v zahraničí, zejména v rozvinutých západních státech, USA a 

Kanadě. Hosté konference z Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska ukázali na popisech komplexní onkologické 

péče u nich velké rozdíly, tak jak se v postkomunistických státech děje i ve zdravotnictví a dalších oblastech. Polsko, 

které zastupovala Marzena Samardakiewicz PhD., která je prezidentkou Polské psycho-onkologické společnosti, bude 

slavit již 25 let psycho-onkologie, vydává vlastní specializovaný časopis, má zavedené specializační vzdělávání, 

standardy a certifikaci. Oproti tomu je Slovensko s velmi nízkými počty psychologů na onkologických odděleních 

spolu s Českou republikou na úplném začátku systemizované a propojené péče o nemocné i jejich blízké. 

I kapacita psychologů Masarykova Onkologického Ústavu, který je považován za top v onkologické péči je nízká. Mgr. 

Radka Alexandrová se svým týmem obslouží ročně asi 850 osob z 10 tisíc na lůžkách a 163 tisíc v ambulantní péči. I 

přes minimální kapacitu však dochází k rozvoji péče o nemocné, jejich blízké a týmy. 

Onkoložka MUDr. Alexandra Aschermannová dává vše do souvislostí s prudkým vývojem onkologie jako oboru v ČR. 

Výzvu spatřuje i ve změně přístupu k péči o nemocné, kde již neplatí, že „síla je pouze v jednotě, ale v pluralitě 

názorů, týmové spolupráci a poté respektování výběru léčby pro konkrétního člověka“. 

Konference navázala na dva předchozí ročníky a spolupořádala ji Amelie, z.s. a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

za podpory Úřadu vlády, Magistrátu hlavního města Prahy, firem Amgen a Aesculab. Příspěvky budou pro všechny, 

kdo se nemohli zúčastnit ke shlédnutí na stránkách Amelie do konce roku. 
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