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Kvůli obrovskému zájmu o koloskopická vyšetření ambulance v Libereckém kraji nestíhají. 

Pacienti pak žijí déle ve strachu z možné rakoviny. 

  

LIBERECKÝ KRAJ Až pět měsíců velkých obav, nahlodané psychiky a nejistoty. I tak 

dlouho musejí pacienti některých ambulancí v kraji čekat na koloskopické vyšetření. A na 

verdikt, zda nemají rakovinu. S podezřením na rakovinu tlustého střeva či konečníku je na 

vyšetření poslal obvodní lékař. Jenže zájemců je tolik, že gastroenterologická pracoviště v 

regionu nestíhají. 

            Od ledna 2014 zahájily pojišťovny adresné zvaní občanů do programu screeningu 

těchto nádorů. Ukazuje se ale, že ambulance nejsou schopny uspokojit vysokou poptávku 

pacientů na tato preventivní vyšetření. „V jablonecké nemocnici jsou čekací doby na 

screeningovou preventivní koloskopii pět měsíců, v Liberci čtyři, což je neúnosná doba. 

Považujeme to za velký etický problém,“ upozornil člen výboru České gastroenterologické 

společnosti (ČGS) a zároveň primář gastroenterologie jablonecké nemocnice Vladimír 

Nosek. „Pokud obvodní lékař provede test na skryté krvácení a ten vyjde pozitivně, pacient 

neví, jestli jde o nevýznamnou věc, nebo má pokročilý polyp nebo nádor tlustého střeva. 

Pravdu odhalí až koloskopické vyšetření. Do té doby je ale pacient v nejistotě. Shoda panuje v 

tom, že pacient po zjištění pozitivního testu na okultní skryté krvácení by měl absolvovat 

vyšetření tlustého střeva asi do šesti týdnů.“ 

  

Chybějí proškolení specialisté 

  

„Zájemců o koloskopii je díky kampani mnoho, což je dobře. Pravdou je, že máme problém s 

jejich rychlým vyšetřením. Potíž je v tom, že nám chybí proškolení specialisté a lusknutím 

prstu je nejsme schopni najít,“ vysvětlil krajský radní pro zdravotnictví Petr Tulpa. 

            Krajská nemocnice Liberec na konci dubna otevřela v nemocnici Turnov moderní a v 

oboru gastroenterologie vysoce specializované IBD Centrum pro léčbu nemocí zažívacího 

ústrojí. S moderně vybavenými endoskopickými sály a místností pro aplikaci biologické 

léčby. „Je to významný krok ke zkrácení čekacích dob na vyšetření,“ poznamenal mluvčí 

liberecké nemocnice Václav Řičář. 

            V kraji je dnes 14 gastroenterologických pracovišť, z toho 3 z nich jsou soukromé. 

Ani ty ale nestačí. 



            Rakovina tlustého střeva je v počátečním stadiu dobře léčitelná. V pozdní fázi lékaři 

uvádějí, že až šedesát procent pacientů nepřežije. 

            „Dnes už víme, že jakmile začnou u rakoviny tlustého střeva příznaky jako bolesti 

břicha, hubnutí nebo krvácení, jedná se většinou o pokročilý nádor, kde je šance na definitivní 

vyléčení malá. Dřív to ale sám pacient nepozná. Včasná vyšetření mají proto obrovský 

význam,“ řekl předseda ČGS Milan Lukáš. 

            Výskyt karcinomu tlustého střeva po 45. roce života dramaticky vzrůstá, screeningové 

programy jsou proto koncipovány pro pacienty po 50. roce. 

            Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku v roce 2013 po zavedení celoplošného 

screeningu v roce 2006 klesl o 2,2 procenta a úmrtnost o 17,5 procenta. Ještě na počátku 

tisíciletí zaujímala Česká republika v obou kategoriích druhé místo na světě. 

            „Tímto došlo k zastavení tohoto negativního trendu, v současné době se dostáváme v 

pořadí na páté místo na světě,“ zrekapituloval situaci profesor Lukáš. 
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