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Národní onkologický program ČR (NOP) byl zpracován na základě podmínek a potřeb České 
republiky a v souladu se závěry Světové zdravotnické organizace (WHO) přijatých ke kontrole 
nádorových onemocnění. Cíle NOP ČR směřují ke snižování výskytu a úmrtnosti nádorových 
onemocnění, ke zlepšování kvality života onkologicky nemocných a k racionalizaci nákladů na 
diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Výuka onkologie, celoživotní vzdělávání a 
rovněž moderní metody výuky představují velmi významnou komponentu NOP. ČOS 
podporuje výukové aktivity a tvorbu výukových pomůcek postavených na využití reálných 
klinických dat; edukaci je rovněž věnován velký prostor na oficiálních webových stránkách 
společnosti www.linkos.cz. ČOS si je vědoma faktu, že plnění cílů NOP vyžaduje neustálý 
odborný růst mnoha vědeckých profesí, které jsou do péče o onkologické pacienty zapojeny. 
Ročně je v ČR nově diagnostikováno více než 68 000 pacientů se zhoubným novotvarem a 
více než 27 000 pacientů ročně umírá. Prevalence, tedy počet osob žijících se zhoubným 
novotvarem, přesahuje 380 000. U řady velmi častých malignit přitom máme velké rezervy v 
diagnostice onemocnění a stále velké procento pacientů je diagnostikováno v pokročilých 
stadiích onemocnění. Národní onkologický program ČR v bodech: * Cíle - Snižování incidence 
a mortality nádorových onemocnění - Zlepšení kvality života onkologicky nemocných - 
Racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR * Strategie - Boj 
se zhoubnými nádory jako součást celorepublikové i regionální politické agendy - Boj se 
zhoubnými nádory jako životní zájem laické i odborné veřejnosti - Mezinárodní kooperace a 
harmonizace v rámci partnerských struktur EU a WHO - Trvalá udržitelnost programu boje s 
rakovinou kontrolou nákladů - Stanovení a průběžné vyhodnocování indikátorů, výstupů 
(outputs) a výsledků (outcomes), fungování a účinnosti NOP. Každoroční komentář k plnění, 
případně revize a doplňování * Úkoly - Odborná podpora výuky prevence nádorů na školách. 
Na veřejnosti popularizace primární prevence nádorů. Snížit zejména kouření mládeže a žen. 
Pomáhat kladným změnám ve výživě a v životním stylu. - Zajistit dlouhodobé fungování a 
informační zázemí programů pro screening karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a 
karcinomu kolorekta. Vyhodnocovat vliv parascreeningových vyšetření v populaci. 


