
	  

Vůbec	  první	  evropský	  index	  zdravotní	  péče	  pro	  rakovinu	  slinivky	  
břišní:	  
časná	  detekce	  je	  klíčem	  k	  záchraně	  životů	  

Nejvyšší	  čas	  něco	  udělat	  s	  péčí	  v	  České	  republice:	  patří	  mezi	  
nejhorší	  v	  EU!	  

Brusel,	  18.	  března	  2014	  

Vůbec	  první	  porovnání	  léčby	  rakoviny	  slinivky	  břišní	  
v	  Evropě	  ukazuje,	  že	  většina	  zemí	  nevěnuje	  tomuto	  
onemocnění	  dostatečnou	  pozornost.	  Přestože	  toto	  
onemocnění	  způsobuje	  téměř	  stejný	  počet	  úmrtí	  jako	  
rakovina	  prsu,	  je	  rakovina	  slinivky	  břišní	  z	  hlediska	  
zdravotní	  péče	  relativně	  zanedbávaným	  problémem.	  Ve	  4	  
z	  5	  zemí	  nejsou	  data	  o	  výsledcích	  léčby	  monitorována	  a	  
neexistuje	  v	  nich	  žádná	  shoda	  na	  nejlepších	  postupech.	  Mezi	  tyto	  země	  patří	  i	  Česká	  republika.	  
Tuto	  skutečnost	  dokládá	  evropský	  index	  léčby	  rakoviny	  slinivky	  břišní	  (EPCI),	  který	  byl	  dnes	  
zveřejněn	  švédskou	  výzkumnou	  organizací	  Health	  Consumer	  Powerhouse	  (HCP).	  

- Zaostávající	  péče	  o	  pacienty	  s	  rakovinou	  slinivky	  břišní	  v	  České	  republice	  je	  překvapivým	  
jevem,	  neboť	  celkový	  zdravotní	  systém	  v	  této	  zemi	  funguje	  poměrně	  dobře.	  Umístění	  mezi	  
nejhoršími	  zeměmi	  v	  EU	  z	  hlediska	  péče	  o	  pacienty	  s	  rakovinou	  slinivky	  břišní	  by	  mělo	  být	  
silným	  apelem	  na	  přijetí	  odpovídajících	  opatření,	  říká	  Dr.	  Arne	  Bjornberg,	  který	  vedl	  
vytváření	  indexu	  HCP.	  Nyní	  je	  třeba	  zásadně	  změnit	  přístup,	  což	  spočívá	  např.	  ve	  vyškolení	  
lékařů,	  aby	  byli	  schopni	  včas	  tuto	  rakovinu	  odhalit,	  a	  shromáždit	  základní	  údaje	  o	  léčbě.	  Zdá	  
se,	  že	  v	  této	  zemi	  zaostává	  též	  paliativní	  péče,	  která	  jako	  „poslední	  útočiště“	  funguje	  ve	  
většině	  zemí	  poměrně	  dobře.	  Slabá	  úroveň	  dokumentace	  je	  překážkou	  pro	  efektivní	  péči	  při	  
tomto	  zhoubném	  onemocnění.	  Nesledování	  výsledků	  pak	  vede	  k	  nedostatečnému	  cílení	  
léčby.	  

Rakovina	  slinivky	  břišní	  má	  zaslouženě	  pověst	  „tichého	  zabijáka“.	  Tato	  rakovina	  bývá	  obecně	  
odhalena	  příliš	  pozdě,	  což	  znamená,	  že	  její	  léčba	  je	  téměř	  nemožná.	  Je	  třeba,	  aby	  se	  lékařům	  dostalo	  
lepšího	  vyškolení,	  aby	  byli	  schopni	  toto	  onemocnění	  odhalit	  v	  časném	  stadiu.	  Jedná	  se	  o	  čtvrtou	  
nejčastější	  příčinu	  úmrtí	  na	  rakovinu	  v	  EU,	  která	  každoročně	  usmrtí	  více	  než	  100	  000	  Evropanů.	  Na	  
rozdíl	  od	  ostatních	  druhů	  rakoviny	  toto	  číslo	  stále	  roste!	  Většina	  lidí	  s	  diagnózou	  rakoviny	  slinivky	  
břišní	  bohužel	  umírá	  během	  prvního	  roku	  od	  stanovení	  diagnózy.	  	  

I	  přes	  problém,	  který	  tato	  choroba	  představuje,	  většina	  zemí	  nemá	  žádné	  nejlepší	  osvědčené	  
postupy	  pro	  její	  léčbu.	  4	  z	  5	  zemí	  nejsou	  schopny	  předložit	  data	  o	  výsledcích	  léčby.	  Šance	  na	  přežití	  
jsou	  dvojnásobné	  v	  evropských	  zemích	  s	  nejlepšími	  výsledky	  oproti	  zemím	  s	  nejslabšími	  výsledky,	  jak	  
ukazuje	  index	  EHCI.	  
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- Přestože	  celkový	  obraz	  nevyznívá	  příliš	  optimisticky,	  i	  v	  oblasti	  léčby	  rakoviny	  slinivky	  břišní	  
je	  možno	  zaznamenat	  určité	  výjimky,	  jak	  vysvětluje	  Ann-‐Marie	  Yazbeck,	  vedoucí	  projektu	  
EPCI.	  Dobrými	  příklady	  jsou	  Nizozemsko,	  Dánsko	  Francie	  a	  Irsko.	  Zdá	  se,	  že	  lékaři	  mají	  nyní	  
větší	  povědomí	  o	  tomto	  onemocnění	  a	  výsledky	  léčby	  jsou	  relativně	  dobře	  monitorovány	  a	  
zdokumentovány.	  Povzbuzující,	  je	  skutečnost,	  že	  jsme	  schopni	  stanovit	  strategické	  kroky	  
vedoucí	  k	  pokroku.	  Monitorování	  a	  dokumentace	  léčby	  rakoviny	  slinivky	  břišní	  jsou	  oblasti,	  
kde	  musí	  v	  České	  republice	  dojít	  k	  výraznému	  zlepšení!	  	  
	  

Potřeba	  stanovení	  nejlepších	  postupů	  	  

Index	  poukazuje	  na	  základní	  pilíře	  potenciálních	  nejlepších	  postupů	  léčby	  rakoviny	  slinivky	  břišní	  
v	  celoevropském	  měřítku:	  

- Lékaři	  v	  oblasti	  primární	  péče	  vyškolení	  k	  povědomí	  o	  rakovině	  slinivky	  břišní	  a	  rozpoznání	  
kombinace	  neurčitých	  příznaků.	  

- Časná	  detekce	  je	  naprosto	  podstatným	  faktorem	  umožňujícím	  účinnou	  léčbu.	  
- Rychlý	  přístup	  ke	  specializované	  diagnostice	  a	  chirurgické	  léčbě.	  
- Je	  nutné	  monitorovat	  a	  dokumentovat	  výsledky	  léčby	  systematickým	  a	  snadno	  dostupným	  

způsobem.	  	  
- Informovanost	  pacientů	  ohledně	  možností	  léčby	  se	  seznamy	  certifikovaných	  chirurgů	  

specializovaných	  na	  rakovinu	  slinivky	  břišní	  a	  možnosti	  zahraniční	  léčby.	  	  

Uvedený	  index	  –	  vůbec	  první	  porovnání	  léčby	  rakoviny	  slinivky	  břišní	  v	  Evropě	  –	  pokrývá	  následující	  
oblasti	  za	  použití	  30	  indikátorů:	  práva	  pacienta,	  informovanost	  a	  dostupnost	  péče,	  prevence,	  
výsledky	  léčby,	  diagnostika,	  léčiva	  a	  paliativní	  péče.	  	  

Jak	  ukazuje	  porovnání	  zemí	  pomocí	  EPCI,	  existuje	  poměrně	  široké	  rozpětí	  výsledných	  hodnot	  tohoto	  
indexu	  při	  relativně	  neobvyklé	  kombinaci	  zemí	  s	  vysokými	  a	  středními	  příjmy	  v	  horní	  polovině	  rozpětí	  
hodnot	  indexu.	  	  

První	  místo	  připadá	  Nizozemsku	  (jako	  je	  tomu	  u	  mnoha	  dalších	  indexů	  HCP),	  které	  získalo	  879	  z	  1000	  
možných	  bodů,	  za	  ním	  následuje	  Dánsko	  (872),	  poté	  Francie	  (812),	  Irsko	  (807)	  a	  Velká	  Británie	  na	  
slušném	  5.	  místě	  (800),	  přestože	  má	  jedny	  z	  nejhorších	  ukazatelů	  přežití	  v	  Evropě!	  Česká	  republika	  
(576)	  se	  však	  umístila	  až	  na	  25.	  místě.	  



	  

	  

	  

Úplné	  informace	  o	  EPCI,	  spolu	  se	  zprávou,	  maticí	  a	  tiskovými	  zprávami	  pro	  jednotlivá	  média	  pro	  30	  
zemí,	  je	  k	  dispozici	  zdarma	  na	  stránkách	  www.healthpowerhouse.com.	  Při	  použití	  tohoto	  materiálu	  
citujte	  prosím	  zdroj.	  	  

EPCI	  2014	  obdržel	  neomezený	  grant	  od	  Celgene.	  

S	  dotazy	  a	  žádostmi	  o	  informace	  ohledně	  EPCI	  kontaktujte	  následující	  osoby:	  

Arne	  Bjornberg,	  mobilní	  telefon:	  +46	  705848451,	  arne.bjornberg@healthpowerhouse.com	  	  

Anne-‐Marie	  Yazbeck:	  mobilní	  telefon:	  +386	  40859278,	  info@healthpowerhouse.com	  	  

Pro	  další	  informace	  ohledně	  evropského	  indexu	  zdravotní	  péče	  pro	  rakovinu	  slinivky	  břišní	  (EPCI)	  a	  
projektu	  Health	  Consumer	  Powerhouse	  navštivte	  internetové	  stránky	  Health	  Consumer	  Powerhouse	  
website	  nebo	  nás	  kontaktujte	  na	  informačním	  e-‐mailu	  info@healthpowerhouse.com.	  Rovněž	  nás	  
můžete	  sledovat	  na	  Facebooku	  a	  Twitteru:	  @HCPhealthindex.	  	  
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