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Očkování je účinnou prevencí proti rakovině děložního čípku 
Jihočeský kraj je i letos partnerem projektu „Chraňte se včas“ 
 
Rakovině děložního čípku, která je po karcinomu prsu druhou nejčastější rakovinou 
postihující ženy, se dá účinně předcházet očkováním. Podle odborníků je účinnost vakcíny 
téměř stoprocentní na nejčastější typy virů, které rakovinu čípku způsobují., zatímco léčba 
v případě vzniku onemocnění je velmi nákladná, dlouhodobá a v řadě případů nakonec 
neúspěšná. 
„Rakovina děložního čípku je jedním z nejrozšířenějších nádorů u žen. V České republice 
jím každoročně onemocní zhruba 1000 až 1100 žen. Bohužel přibližně polovina z nich 
umírá. Ve výskytu tohoto onemocnění se ČR řadí na přední místa v Evropě. V Jihočeském 
kraji se incidence tohoto onemocnění pohybuje na úrovni 17 případů na 100 tisíc obyvatel. 
Český průměr je 20,“ potvrdil neradostnou statistiku primář ženského (gynekologicko-
porodnického) oddělení a vedoucí lékař onkogynekologického centra Nemocnice České 
Budějovice, a.s. MUDr. Petr Sák Ph.D. 
Jihočeský kraj se proto i letos stal partnerem projektu „Chraňte se včas", který se věnuje 
především problematice očkování proti rakovině děložního čípku. Díky němu mohou 
obyvatelé jihočeského kraje využívat slevu na preventivní očkovací vakcínu proti nejčastěji 
sexuálně přenosné infekci HPV - neboli lidským papilomavirům. Tato infekce kromě 
karcinomu děložního čípku, způsobuje například také rakovinu úst a hrtanu či polypy 
dýchacích cest, vzácně i rakovinu penisu u mužů. Papilomaviry jsou také velmi často zdrojem 
sice nezhoubných, ale nepříjemných genitálních bradavic u obou pohlaví. 
Vakcína, podávaná ve třech dávkách, je plně hrazená zdravotními pojišťovnami pouze 
dívkám ve věku od 13 do 14 let. Díky projektu, kterého se i letos účastní Jihočeský kraj, je 
vakcína mnohem dostupnější také pro ženy do 45 let a muže od 9 do 26 let. 
Standardní cena tří dávek očkovací vakcíny činí necelých 11 tisíc korun. Díky partnerství v 
projektu „Chraňte se včas" zaplatí Jihočeši pouze 7 400 korun. 
Proč je výskyt Rakoviny děložního čípku vyšší, než v jiných vyspělých zemích Evropy, 
vysvětluje prim. MUDr. Petr Sák, Ph.D. nedostatečnou prevencí. 
„Prevence nefunguje dostatečně. Rakovina děložního čípku je podobně jako například 
karcinom prsu velmi dobře preventabilní onemocnění. To znamená, že pokud by žena zcela 
pravidelně alespoň jednou ročně chodila na preventivní gynekologické prohlídky, tak 
s obrovskou mírou pravděpodobnosti lze předpokládat, že toto onemocnění bude zachyceno 



v úvodním stádiu, kdy je řešitelné drobným chirurgickým zákrokem, nikoli až ve stádiu 
invazivní rakoviny,“ konstatoval prim. MUDr. Sák. 
Specialisté rozeznávají čtyři stádia rakoviny děložního čípku. „V případě, že je zjištěna 
rakovina děložního čípku, tak i to první stádium, které má velice vysokou úspěšnost léčby, 
musí být řešeno cestou radikálního chirurgického zákroku, jenž ovšem znamená, že 
pacientka už bohužel nikdy nepřivede na svět dítě. Pokročilejší stádia dvě až čtyři jsou 
léčena intenzivní radiochemoterapií. To znamená ozařováním a cytostatiky,“ dodal prim. 
Sák. 
Nejlepší a spolehlivou prevencí je v případě rakoviny děložního čípku právě očkování, 
nejlépe ještě v době, než začne mladá dívka žít pohlavním životem. Očkování proti rakovině 
děložního čípku je v tuto chvíli jediné očkování, které je na trhu dostupné proti tak vážné 
nemoci, jako je rakovina. Karcinom děložního čípku nevznikne, když není v organizmu 
přítomen virus HPV, a protože očkování brání infekci, zabrání i vzniku karcinomu. 
Bližší informace poskytnou zájemcům ošetřující lékaři, pediatři a samozřejmě gynekologové. 
 
Na Ženském (gynekologicko-porodnickém) oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 
jsou vyšetřovány, léčeny a eventuálně hospitalizovány ženy od 15 let. 
Ve své ambulantní části poskytuje oddělení služby gynekologické ambulance s nepřetržitým 
provozem a dále specializovaných ambulancí – krajské indikační ambulance, ambulance 
dětské gynekologie, urogynekologie, onkogynekologie, ambulance pro léčbu sterilit a 
endokrinologii, ambulance závodního gynekologa, porodnické ambulance a poradny pro 
riziková a patologická těhotenství. Součástí ambulantního traktu je také specializované 
ultrazvukové pracoviště. 
Na ambulantní část navazuje lůžková péče jak konzervativní, tak operační a jednotky 
intenzivní péče (pooperační a porodnické). Kromě běžné gynekologické operativy včetně 
širokého spektra endoskopických metod je oddělení specializováno na rozsáhlé 
onkogynekologické výkony, které centralizuje z celého regionu. Je totiž jedním z 
akreditovaných onkogynekologických center. Oddělení je certifikováno pro léčbu močové 
inkontinence. Ve spektru činnosti oddělení nechybí ani takzvané menší gynekologické 
výkony - hysteroskopie, konizace, kyretáže, interrupce, a další. 
Porodnická část je součástí Perinatologického centra Jihočeského kraje. Zde se koncentrují 
nejzávažnější případy těhotenských patologií a péče o porody od 24. týdne těhotenství. Kromě 
této superspecializované péče oddělení zajišťuje veškeré porodnické služby a kompletní 
porodnickou operativu. 
 
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. 
 
Kontakt: MUDr. Petr Sák, Ph.D., primář ženského (gynekologicko-porodnického) oddělení a 
vedoucí lékař onkogynekologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 874 
400 (401). 
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