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Onkologové budou řešit v Krumlově léčbu nádorů prsu 
 
Více než pět stovek onkologů a lékařů spolupracujících odborností, včetně nejvýznamnějších 
českých odborníků zaměřených na léčbu nádorových onemocnění, si bude od čtvrtka 17. do 
soboty 19. října vyměňovat své zkušenosti v Českém Krumlově. Jubilejní dvacátý ročník 
Jihočeských onkologických dnů bude letos zaměřen na téma diagnostiky a léčby nádorů prsu. 
„Nádorové onemocnění prsu postihuje především ženy, ale výjimkou nejsou ani muži. 
V České republice ročně onemocní přibližně 6,5 tisíce žen, více než čtvrtina z nich na toto 
onemocnění umírá. Při včasném odhalení nádoru, což souvisí s prevencí a včasnou 
diagnostikou, je přitom léčba velmi úspěšná,“ uvedl primář Onkologického oddělení 
Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Václav Janovský. 
Lékaři upozorňují, že nejzávažnějším rizikovým faktorem tohoto druhu onemocnění u žen je 
věk. Zatímco ve věku do 25 let se tyto nádory vyskytují ojediněle, jejich incidence začíná 
výrazně stoupat v období kolem třicátého roku a nádory objevující se ve věku nad 45 let 
představují valnou většinu. Z tohoto důvodu se tedy věnuje pozornost ženám od věku 45 let, 
které mají možnost být v rámci onkologického preventivního programu každé dva roky 
vyšetřeny mamografem. 
„Vítáme veškeré aktivity směřující k co nejvčasnější diagnostice tohoto onemocnění. 
V onkologii platí více než kde jinde: Čím dříve, tím lépe. Přes veškerou osvětu se i dnes 
bohužel stále setkáváme s pokročilým a velmi pozdně diagnostikovaným nádorovým 
onemocněním prsu,“ zdůraznil prim. MUDr. Janovský. 
Jihočeské onkologické dny se po dvaceti letech staly z původně regionální lékařské 
konference jedním ze dvou nejvýznamnějších odborných sympozií svého druhu v České 
republice. Před dvaceti lety stálo u vzniku této odborné akce stejné téma: Nádory prsu. 
„Vzhledem k tomu, že onkologie je multidisciplinárním oborem, jsou zde zastoupeni nejen 
kliničtí onkologové a radioterapeuté, ale i chirurgové, patologové, radiodiagnostici, 
gynekologové, specialisté na nukleární medicínu i další odborníci,“ doplnil prim. 
Janovský. 
 
Zhoubné nádorové bujení je závažné onemocnění, které postihuje 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. 



Příčiny vzniku nádorů jsou multifaktoriální. Mimo jiné sem patří dědičné faktory, životní styl, 
stres, stravovací návyky, kouření, alkohol, faktory prostředí a další. 
  
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 (KOC), která jsou 
garantována Českou onkologickou společností a jsou oprávněna provádět veškerou 
onkologickou léčbu a léčbu ionizujícím zářením včetně nákladné cytostatické a cílené 
biologické terapie. Onkologické oddělení má lůžkovou část s 62 lůžky na 2 stanicích a 4 lůžka 
na jednotce intenzivní péče. Součástí oddělení je pět ambulancí: příjmová, dispenzární, 
konziliární, chemoterapeutická a radioterapeutická. 
 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patří se svou lůžkovou kapacitou 1600 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, je ročně 
hospitalizováno okolo 52 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních 
zákroků a téměř 610 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 
2425 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2400 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
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