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ÚVOD

Klinická onkologie je relativně mladá disciplína, která vznikla z  různých klinických 
oborů vyčleněním problematiky nádorových onemocnění. Vytvoření této disciplíny 
si vynutila naléhavá potřeba koordinace preventivních, diagnostických a  léčebných 
opatření, směřujících k včasnému rozpoznání a účinné léčbě zhoubných nádorových 
onemocnění. Klinická onkologie má tedy interdisciplinární charakter, neboť rozdílné 
projevy nádorových onemocnění v různých anatomických lokalizacích a široká škála 
diagnostických a léčebných postupů vyžadují úzkou mezioborovou spolupráci. Úloha 
klinického onkologa spočívá zejména v koordinaci diagnostických a léčebných opat-
ření.
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1. ZÁKLADNÍ 
EPIDEMIOLOGICKÉ ÚDAJE

Nádorová onemocnění patří ke druhé nejčastější příčině úmrtí. Odhaduje se, že kaž-
dý čtvrtý občan České republiky onemocní zhoubným nádorem a každý pátý občan 
na  toto onemocnění umírá. Z  těchto varujících zjištění vyplývá, že je mimořádně 
důležité věnovat epidemiologickým údajům zvýšenou pozornost.

Epidemiologie nádorových onemocnění zkoumá především dva ukazatele: 
výskyt čili incidenci zhoubných nádorů a úmrtnost čili mortalitu. Popisná (deskriptiv-
ní) epidemiologie zkoumá změny incidence a mortality v čase a zabývá se stanovením 
dalších epidemiologických ukazatelů (např. prevalence). Analytická epidemiologie 
zkoumá souvislosti mezi výskytem nádorů a faktory zevního prostředí. Snaží se konci-
povat preventivní opatření směřující k  eliminaci škodlivých vlivů, které přispívají 
ke vzniku nádorového bujení.

Předpokladem provedení epidemiologických studií je sběr potřebných údajů, sou-
střeďovaných v registru zhoubných novotvarů. Ten se opírá o analýzu tzv. onkologic-
kých hlášení. Je proto žádoucí, aby všichni lékaři, kteří diagnostikují nebo léčí nemoc-
né se zhoubnými nádory, věnovali tomuto hlášení náležitou pozornost, aby jeho 
význam nepodceňovali a požadované údaje vyplňovali odpovědně a přesně. Hlášení je 
v našem státě povinné od roku 1953 a od roku 1976 je zavedeno i hlášení kontrolní, 
zachycující údaje o pacientech v průběhu jejich dispenzarizace, včetně data a příčiny 
úmrtí. Zpracováním údajů registru se pak získávají zmíněné základní epidemiologic-
ké ukazatele. Jsou to:
� incidence nádorů – frekvence nově vzniklých onemocnění v dané populaci (okres, 

region, stát) v určitém časovém období, zpravidla v jednom kalendářním roce. Vyjad-
řuje se obvykle poměrem počtu nových onemocnění na 100 000 obyvatel v dané 
populaci za rok. Údaje se týkají buď celé populace, nebo se vztahují k počtu obyvatel 
podle pohlaví, věku apod.; vyjadřují se pro veškerá nádorová onemocnění, nebo pro 
jednotlivé topografi cké lokality;

� mortalita – úmrtnost – analogický ukazatel vyjadřující počet zemřelých na zhoubné 
nádory, obvykle opět na 100 000 obyvatel na určitém území v určitém roce;

� letalita – smrtnost − je poměr počtu zemřelých k  celkovému počtu nemocných 
dané choroby;
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