Tisková zpráva – 29. 11. 2016
Spolupráce MOÚ s Organizací evropských onkologických ústavů (OECI)
Masarykův onkologický ústav významně posiluje své mezinárodní postavení a aktivity a tuto svoji
činnost považuje za jednu z důležitých cest, jak svým pacientům zajistit trvale vysokou kvalitu
poskytované zdravotní péče.
MOÚ požádal Organizaci evropských onkologických ústavů (OECI) o provedení akreditačního šetření,
jehož cílem bylo prověřit šíři a kvalitu ústavem poskytovaných služeb, a to z pohledu velmi náročných
standardů této organizace. Tyto standardy pokrývají 6 oblastí, důležitých pro úspěšné fungování
onkologického centra: 1. Oblast kvality, 2. Oblast prevence, 3. Oblast diagnostiky a léčby
onkologických onemocnění a jejich následků, 4. Oblast výzkumu a inovací, 5. Oblast vzdělávání,
6. Oblast spokojenosti pacientů.
Po roce příprav, kdy MOÚ OECI odpověděl na více než 1100 otázek a poskytl přes 150 dokumentů o
své činnosti, proběhla v minulém týdnu (23. a 24.11.2016) dvoudenní návštěva pětičlenné komise
inspektorů OECI, která prověřovala stav věci přímo na místě. Komise, vedená dr. Jean-Benoit
Burionem, ředitelem lékařské péče jednoho z nejvýznamnějších evropských onkologických center –
Institute Jules Bordet v Bruselu, konstatovala, že MOÚ skutečně splňuje požadavky OECI a bude mu
na dobu 5 let přiznána akreditace, kterou se v současnosti „pyšní“ 24 evropských onkologických
ústavů. Získání této akreditace dává našim pacientům jistotu, že jsou skutečně léčení v centru
evropské úrovně. Ústavu samotnému pak akreditace přináší nejenom pocit jistoty, že svou činnost
vykonává dobře, ale i větší uznání mezinárodní odbornou komunitou a z toho plynoucí výhody při
účasti ústavu na dalších celoevropských projektech.
Projekt EURACAN
MOÚ se zapojil do budování prestižní celoevropské referenční sítě (ERN) onkologických center
EURACAN specializovaných na diagnostiku a léčbu dospělých pacientů se vzácnými solidními nádory.
Celkem se do projektu zapojilo 66 ústavů napříč EU, které splnily národní podmínky, což potvrdilo
ministerstvo zdravotnictví příslušné země, i podmínky projektu stanovené Evropskou komisí a její
Výkonnou agenturou pro spotřebitele, zdraví a potraviny – CHAFEA, jenž bude vznik sítě financovat.
MOÚ je jedním ze dvou center, které se projektu účastní za Českou republiku. Vzácné nemoci jsou
definovány jako onemocnění, která se v populaci objeví u 5 či méně osob na 10 000 obyvatel. Do této
kategorie spadá řada histologických jednotek zhoubných nádorů postihujících prakticky všechny
orgány, zejména však: 1. skelet a měkké tkáně, 2. mozek a míchu, 3. ženské a mužské pohlavní
ústrojí, 4. močový trakt, 5. zažívací trakt, 6. endokrinní žlázy, 7. hlavu a krk a 8. hrudník. Cílem
projektu je vybodovat napříč Evropou funkční síť onkologických center, která budou schopna správně
diagnostikovat a léčit vzácné nádory ve svém regionu a současně budou schopna spolu vzájemně
efektivně komunikovat a případně i přebírat pacienty ke specializované léčbě. Předpokládá se i vznik
výzkumných projektů realizovaných uvnitř této sítě. MOÚ za tímto účelem sestavil tým o 16 členech,
zahrnující odborníky napříč všemi obory, kteří budou koordinovat diagnostiku a léčbu pacientů se
vzácnými nádory.
Projekt INTENT
MOÚ byl Organizací evropských onkologických ústavů osloven k zapojení se do projektu INTENT,
jehož cílem je pomoci snížit roztříštěnost a zvýšit konkurence schopnost středoevropských center v
léčbě a péči o onkologického pacienta. Masarykův onkologický ústav bude v projektu plnit roli
referenčního centra, které poskytuje zdravotní péči na vysoké úrovni a bude se podílet na tvorbě

nástrojů pro srovnávání kvality péče napříč onkologickými ústavy ve střední Evropě. Celkem se
projektu účastní 16 partnerů ze střední a západní Evropy.
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