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Do Českého Krumlova míří přední čeští onkologové 
 
Jízdárna zámku v Českém Krumlově bude od čtvrtka 22. do soboty 24. října dějištěm XVI. 
Jihočeských onkologických dnů. Akce, tradičně pořádaná Onkologickým oddělením 
Nemocnice České Budějovice, a.s., je jedním ze dvou nejvýznamnějších odborných 
kongresů svého druhu v zemi. Letošního ročníku se zúčastní zhruba 450 lékařů z celé České 
republiky a ze Slovenska. 
„Tématem letošního v pořadí už šestnáctého ročníku Jihočeských onkologických dnů 
je diagnostika a léčba nádorů plic a pleury, K této problematice jsme se vrátili po 
jedenácti letech. Dlouhodobě se snažíme o to, aby Jihočeské onkologické dny byly 
vysoce odborným kongresem, na němž budou probrána v absolutní šíři vždy jedna až 
dvě příbuzné diagnózy. Od statistiky přes diagnostiku až po léčbu,“ uvedl primář   
Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Václav Janovský. 
Vzhledem k tomu, že onkologie je multidisciplinárním oborem budou na kongresu zastoupeni 
nejen kliničtí onkologové a radioterapeuté, ale i pneumologové,  hrudní chirurgové, 
patologové, radiodiagnostici, specialisté na nukleární medicínu, psychiatři i další odborníci. 
 
„Zhoubné nádorové bujení je závažné onemocnění, které postihuje lidi stále více lidí. 
Spolu s kardiovaskulárními chorobami je jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve světě i 
v České republice. U žen se nejčastěji vyskytuje rakovina prsu, tlustého střeva a 
dělohy, u mužů je na prvních místech rakovina plic, prostaty a tlustého střeva,“ 
poznamenal prim. MUDr. Janovský. 
Příčiny vzniku nádorů jsou  multifaktoriální, mimo jiné sem patří dědičné faktory, životní styl, 
stres, stravovací návyky, kouření, alkohol, faktory prostředí a další.Ačkoli většina lidí spojuje 
diagnózu zhoubného nádoru s představou nevyhnutelné smrti, je v současné době mnoho 
nádorů vyléčitelných - leukémie, lymfomy, nádory dělohy, prsu, zárodečných tkání a mnoho 
dalších. Důležitá je včasná diagnostika, kdy jsou nádory v počátečním stadiu a jsou dobře 
léčitelné jednou z používaných léčebných metod (chirurgie, záření, chemoterapie či 
biologická léčba), a kdy pacient je ještě v dobré fyzické kondici a tudíž schopen tuto léčbu 
zvládat. Při pozdním záchytu jsou už možnosti léčby a vyhlídky do budoucna už značně 
omezené. 
 
Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. je jediným pracovištěm svého 
druhu v Jihočeském kraji, se spádovou oblastí zhruba 630 tisíc obyvatel. Úzce spolupracuje 
s onkologickými odděleními v rámci celého kraje i odbornými pracovišti a klinikami z celé ČR. 
Zajišťuje veškerou onkologickou léčbu (radioterapii, chemoterapii, hormonální léčbu, 
bioterapii, imunoterapii, podpůrnou léčbu a paliativní péči) u pacientů se solidními nádory a 
lymfomy dospělého věku. Oddělení je zařazeno do sítě komplexních onkologických center v 



ČR, která jsou garantována Českou onkologickou společností. Ročně je zahájena léčba u 
více než 1500 nových pacientů.  Cílem oddělení je komplexní přístup při poskytování 
onkologické léčby.Do  jeho  rozvoje jsou  každoročně  investovány vedením nemocnice 
prostředky sloužící  k nákupu nových, výkonných technologií, sloužících k modernizaci 
diagnostiky a léčby pacientů. 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1576 lůžek mezi 
největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i 
vysoce specializovanou péči, prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý 
jihočeský region. 
V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, bylo loni  
hospitalizováno téměř 51 tisíc pacientů. Lékaři zde provedli více než 25 tisíc operačních 
zákroků a téměř 600 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 
2483 dětí. 
Nemocnice má 2340zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
 
 
Kontakt: MUDr. Václav Janovský  - primář Onkologického  oddělení Nemocnice České 
Budějovice, a.s., tel: 387 875 001 
 


