
Vítejte v Onkogynekologickém centru
Gynekologicko - porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 

a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., přednosta kliniky 

doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D., primář kliniky 

Onkogynekologické centrum Všeobecné fakultní 

nemocnice a 1. lékařské fakulty v Praze je největ-

ším centrem pro léčbu zhoubných nádorů ženských 

pohlavních orgánů v České republice. 

•	Centrum vysoce specializované onkogynekologické péče (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

•	Centrum pro postgraduální vzdělávání lékařů v onkogynekologii (ESGO - Evropská společnost gynekologické onkologie)  

•	Evropské centrum excelence v léčbě ovariálního karcinomu (ESGO - Evropská společnost gynekologické onkologie) 

„Tento leták by vám měl pomoci v lepší orientaci 
během léčby v našem centru.

Péče o pacienty s nádorovým onemocněním vyža-
duje zkušený a sehraný tým. Společně se snažíme 
vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro náročné 
období vašeho života.”

prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
Vedoucí Onkogynekologického centra 

Dominika Vilímková 
sekretariát onkogynekologie  

(tel.: 224 967 451, fax: 224 967 452) 

VERONICA
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PÉČE V ONKOGYNEKOLOGICKÉM CENTRU 

Sledování
Chemoterapie 
Radioterapie 

Do operačních indikací si, prosím, 
s sebou vezměte: 
• Doporučení a dostupné výsledky 

a lékařské zprávy 

• Seznam a dávkování užívaných léků  

• Aktuální interní předoperační vyšetření 
od praktického lékaře

   (více informací na Onkogyn.cz v sekci 
Pro veřejnost - Dokumenty ke stažení)  

• Doprovod blízkých 

• Není nutné být nalačno, po operačních indikacích 
odcházíte domů

• Trpělivost (indikace probíhají od 8 do odpoledních 
hodin)

Podrobné informace 

o předoperační přípravě 

naleznete na: 

www.onkogyn.cz 

v sekci pro veřejnost. 

Pooperační péče probíhá na jednotkách intenzivní péče a standardních 
odděleních. Návštěvy příbuzných jsou zde možné po telefonické 
domluvě. 

Gynekologická jednotka intenzivní péče: tel.: 224 967 116, 
event. oddělení G5 po miniinvazivní, tj. laparoskopické operaci:
tel.: 224 967 003-4 

Standardní onkogynekologické oddělení G1: tel. sestry 224 967 440, 
 tel. lékaři 224 967 451

Podrobné informace o pooperační péči naleznete na www.onkogyn.cz 
v sekci pro veřejnost.

Byla jste propuštěna z nemocnice 
a máte otázky či obtíže?

Prosím kontaktujte nás!

• Onkogynekologická ambulance tel.: 224 967 480-1

• Onkogynekologické oddělení G1 tel.: 224 967 451

• Pohotovostní ambulance (mimo pracovní dobu 
včetně víkendu) tel.: 224 967 491

Histologické výsledky jsou dostupné 2 týdny po ope-
raci, kdy jste již často z nemocnice propuštěna. 

Výsledky jsou pečlivě vyhodnoceny během setkání 
multidisciplinárního týmu specialistů, které probíhá 
každou středu. 

Onkogynekologické konzílium doporučí další postup 
ve Vaší léčbě. Jeho závěr je Vám následně do pátku 
sdělen telefonicky. 

Konzília probíhají bez Vaší fyzické přítomnosti. 
Můžete si domluvit další ambulantní konzultaci, kde 
spolu s Vašimi blízkými závěr znovu diskutujeme. 

ONKO-
GYNEKOLOGICKÉ

KONZÍLIUM
OPERACE

OPERAČNÍ
INDIKACE

Příjem
do nemocnice

Pooperační
péče

V indikacích zhodnotíme vstupní vyšetření a rozhodneme o Vaší 
operaci. Indikace probíhají v onkogynekologické ambulanci 
každou středu od 8 hodin do odpoledních hodin a odesílající 
lékař Vás může objednat na tel.: 224 967 480-1.  

Součástí je gynekologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření, 
vyšetření anesteziologem, interním lékařem a konzultace 
klinického psychologa a specialisty na výživu. 

Následuje odběr vstupní anamnézy lékařem na oddělení a tentýž 
den odcházíte domů. Operována budete v následujících týdnech, 
pro termín nástupu do nemocnice, termín operace a další 
informace volejte na tel.: 224 967 440 v pátek po 13.00 hodině. 

Multidisciplinární tým specialistů 
Vám může doporučit: 

• Pooperační sledování 
v onkogynekologické ambulanci

• Sledování v místě bydliště  

• Chemoterapii

• Radioterapii 

• Zařazení do probíhající studie 

• Symptomatickou a paliativní péči 



3© European  Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups 2018 / Onkogynekologické centrum

•	Prožít každý den jak nejlépe je to možné, informace o podpůrné péči pro pacientky se zhoubným 

gynekologickým onemocněním a pro jejich blízké (MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.) 

•	Výživa a pohybová aktivita pro pacientky s gynekologickými nádory (doc. MUDr. František Novák, Ph.D.)

•	Pohybové aktivity pro pacientky (nejen)  

se zhoubnými gynekologickými nádory,  

jak cvičit před léčbou a po ní  

(Mgr. Monika Kautská)

•	Co je to psychoonkologie  

(prof. MUDr. Karina Dahl Steffensen, Ph.D.)

•	Co je zhoubné onemocnění vaječníků?

•	Co je zhoubné onemocnění děložního hrdla?

VÝŽIVA A POHYBOVÁ AKTIVITA 
pro pacientky s gynekologickými nádory

doc. MUDr. František Novák, Ph.D.

PROŽÍT KAŽDÝ DEN  
jak nejlépe je to možné

Informace o podpůrné a paliativní péči pro pacientky  
se zhoubným gynekologickým onemocněním a pro jejich blízké 

Co je to
PSYCHOONKOLOGIE

prof. Mudr. Karina Dahl Steffensen, Ph.D.Mgr. Monika Kautská

JAK CVIČIT PŘED LÉČBOU A PO NÍ

POHYBOVÉ AKTIVITY pro pacientky 
(nejen) se zhoubnými gynekologickými nádory 

2) Nadační fond Hippokrates (www.nadace-hippokrates.cz)

Nadační fond HIPPOKRATES podporuje špičkovou vědu a výzkum  

v onkogynekologii, prevenci a včasnou diagnostiku zhoubných  

gynekologických nádorů. Umožňuje zvyšování kvality péče o pa-

cientky, podporuje kontinuální vzdělávání lékařů a sester, zlepšuje paliativní péči, zkvalitňuje komunikaci  

a informovanost pacientek. Na webových stránkách naleznete edukační videa natočená špičkovými onko-

gynekology, dozvíte se například o benefitech očkování, nutnosti pravidelných gynekologických prohlídek či 

o genetických mutacích. Naleznete zde vysvětlení odborných pojmů, jako je konzílium, onkogynekologický 

stacionář nebo klinické studie.

3) Pacientská organizace Veronica (www.pacientska-organizace.cz) 

Pacientská organizace sdružuje pacientky s gynekologickým nádorovým onemocněním, 

pacientky s vrozenou dispozicí pro zhoubné onemocnění (vrozenou genetickou mutací) 

a jejich lékaře, specialisty. Pořádá mnoho zajímavých setkání. Napiště nám a zapojte se! 

info@pacientska-organizace.cz 

VERONICA

DALŠÍ INFORMACE

1) Letáky pro pacientky (v tištěné podobě a v elektronické formě ke stažení na www.pacientska-organizace.cz)

Co je zhoubné onemocnení 
delozního hrdla?

Informační brožura

VERONICA

Informační brožura

Co je zhoubné onemocnení 
vajecníku?

VERONICA
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Plánek přízemí GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÉ KLINIKY

vstup

1  Pohotovostní (všeobecná gynekologická) 
 ambulance

2  Onkogynekologické oddělení G1

3  Oddělení G3

4  Interní ambulance 

5,6,7   Onkogynekologické ambulance 
           (6 - kartotéka)

8  Oddělení G4 

9  Jednotka intenzivní péče (JIP)  

10  Oddělení G5

11  Operační sály 

12  Operační sály (endoskopie) 

13  Onkogynekologický stacionář  
  pro podávání chemoterapie a cílené léčby

14  Mamologická ambulance

15  Endoskopická indikační ambulance  
 (v ambulanci CAR)  

  Centrum asistované reprodukce (CAR) 

16 Ambulance klinické psychologie

17  Ultrazvuková recepce

18  Ultrazvukové oddělení

19  Pokladna

20  Operační sálek pro menší výkony
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PLÁNEK EXTERNÍCH PRACOVIŠŤ  
mimo budovu Gynekologicko - porodnické kliniky 

1  Poliklinika VFN (Karlovo náměstí 32) 

	 •	Centrum	léčby	bolesti,	Kanylační	centrum	(dlouhodobé	žilní	vstupy)		
	 			(budova	A,	2.	patro,	zadní	schodiště)
	 •	Centrum	pro	jedince	s	dědičnou	dispozicí	pro	rozvoj	zhoubného	nádoru		
									(budova	A,	zadní	schodiště,	2.	patro)
	 •	Ambulance	podpůrné	a	paliativní	péče,	(budova	A,	1.	patro)
	 •	Odběrové	centrum	(budova	B,	přízemí)
	 •	Lékárna	

2 Urologická ambulance, Urologická klinika (Ke Karlovu 6) 

3 Lékárna v budově Urologické kliniky 

4 Areál VFN (U nemocnice 2) 

	 •	Chirurgická	ambulance,	1.	Chirurgická	klinika,	pavilon	A8
	 •	Nutriční	ambulance,	ambulance	pro	poruchy	metabolismu	a	výživy	IV.	Interní	klinika	
	 		(budova	A6)
	 •	Lékárna	
	 •	Kardiochirurgická	klinika,	pavilon	A2,	vchod	vedle	Faustova	domu

5 Oddělení klinických studií (Meloun), (Ke Karlovu 7)

6 Radiodiagnostická klinika - CT, MRI (Kateřinská 30) 

7 Ústav nukleární medicíny - PET/CT (U nemocnice 2)  

8 Ambulance lékařské genetiky (areál dětské nemocnice DAK, Ke Karlovu 2, pavilon E1, 2. patro)

1

6

4 5 7

2 3

5 8

Onkogynekologické centrum
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prof. MUDr. David Cibula, CSc.,  
FCMA

Operační indikace

tel.:	224	967	480-1

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. 
Onkogynekologické oddělení G1

tel.:	224	967	440

Ve	 středu	 dopoledne	 během	 operačních	 indikací	 zhodnotíme	 všechny		
dostupné	informace	o	vašem	onemocnění	a	společně	s	vámi	se	domluví-
me	na	další	léčbě,	v	případě	operace	na	jejím	rozsahu.	

Na	lůžkovém	oddělení	Vám	tým	zkušených	sestřiček	a	lékařů		
poskytne	profesionální	a	zároveň	citlivý	přístup.	Postaráme	se	ne-	
jen	o	komplexní	pooperační	péči,	ale	i	o	léčbu	možných	komplikací.	

doc. MUDr. Daniela Fischerová, 
Ph.D. 

MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.
Ultrazvuková expertní ambulance

tel.:	224	967	273
Expertní	 ultrazvukové	 vyšetření	 je	 pro	 nás	 hlavním		
zobrazovacím	vyšetřením	u	všech	gynekologických	ná-
dorů.	Používáme	ho	ve	všech	fázích	diagnostiky	a	léčby.	

doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.  
Mamologická ambulance

tel.:	224	967	162

Řešíme	všechna	onemocnění	prsu.	Jsme	součástí		multi-
disciplinárního	mamárního		týmu	VFN.	

MUDr. Alice Fuxová
Centrum onkologické prevence

tel.:	224	967	480

Diagnostikujeme	a	komplexně	řešíme	přednádorové	
změny	děložního	hrdla,	pochvy	a	zevních	rodidel.

MUDr. Anna Germanová, Ph.D. 
Hereditární ambulance

tel.:	224	966	624

Riziko	vzniku	 rakoviny	prsu	a	vaječníku	 je	významně	zvý-
šeno	 u	 žen	 s	 vrozenými	 abnormalitami	 (tzv.	 zárodečnými	
mutacemi)	některých	genů,	např.	BRCA1	a	BRCA2.	

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.
Klinická psycholožka

tel.:	224	967	430

Můžeme	 se	 potkávat,	 kdykoliv	 si	 budete	 myslet,	 že	
Vám	mohu	být	nápomocna,	během	léčby	při	hospita-
lizaci,	ale	i	po	ní,	ambulantně.

Eva Římalová
Onkologický stacionář

tel.:	224	967	021

Jsme	profesionální	tým,	během	aplikace	chemoterapie	
se	o	Vás	komplexně	postaráme.	Uděláme	vše,	abyste	se	
u	nás	cítíli	dobře	v	této	nelehké	životní	etapě.

Miluše Slezáková  
Onkogynekologická ambulance 

tel.:	224	967	480-1

Během	léčby	a	dále	po	ní	jsou	důležité	kontroly	na	naší	ambulanci,	
kde	Vám	dokážeme		efektivně	a	rychle	pomoci.		Jste	na	pracovišti,	
kde	se	Vám	budeme	věnovat.	S	důvěrou	se	na	nás	obraťte.	

PhDr. Ivana Nohová
Oddělení klinických studií

tel.:	224	969	298

Naše	studijní	koordinátorky	Vás	provedou	průběhem	klinic-
kého	hodnocení,	díky	němuž	můžete	získat	přístup	k	nové-
mu	způsoby	léčby	dlouho	předtím,	než	je	běžně	dostupný.	

Renáta Šálová  
Staniční sestra jednotek  

intenzivní péče
Konzultantka hojení ran

tel.:	224	967	116
Pomůžu	 Vám	 v	 péči	 s	 hojením	 pooperačních	 ran		
a	pomocí	moderních	převazových	materiálů	vyřeším	
případné	komplikace.

Dominika Vilímková
Sekretariát onkogynekologie 

tel.:	224	967	451

Jsem	prostředníkem	mezi	Vámi	a	Vaším	lékařem,	ráda	
Vám	předám	kontakty	a	potřebnou	dokumentaci.



Lenka Křižanová 
Nutriční specialistka

tel.:	224	969	238
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MUDr. Kateřina Rusinová, 
Ph.D. 

MUDr. Ondřej Kopecký
Paliativní ambulance 
tel.:	224	966	202

Naším	cílem	je,	abyste	prožila	každý	den	co	nejlépe,	
v	dobré	kvalitě	a	bez	bolesti.	Podpoříme	vás	v	rozho-
dování	o	léčbě.

Poskytnu	Vám	komplexní	vyživové	poradenství,	které	
je	velmi	důležité	pro	úspěch	onkologické	léčby.

Eva Steinbachová 
Stomická ambulance

tel.:	224	967	440

Péče	 o	 stomie	 bezprostředně	 po	 operaci	 a	 následná	
edukace	pacientek	a	jejich	rodinných	příslušníků	usnad-
ňuje	rychlý	návrat	do	běžného	života.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
Anesteziologická ambulance

Klinika	anesteziologie,	resuscitace		

a	intenzivní	medicíny	(KARIM)	 
tel.:		224	967	241

Tým	anesteziologů	Vás	pomůže	připravit	k	operaci		
a	bezpečně	Vás	provede	celým	perioperačním	procesem.

MUDr. Pavlína Nosková, Ph.D.
Centrum léčby bolesti 

Kanylační centrum  
(dlouhodobé žilní vstupy)

tel.:	224	966	370	

Pomůžeme	Vám	s	úlevou	od	bolesti	a	zajistíme	žilní
vstup	pro	Vaši	onkologickou	léčbu.

Miniinvazivní 
chirurgie  

(endoskopie)  
oddělení G5

prof. MUDr. David Kužel, CSc.
doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
MUDr. Michael Fanta, Ph.D.  

tel.:	224	967	004

MUDr. Hana Hrušková
Jednotka intenzivní péče

tel.:	224	967	516	
								224	967	116

Kvalitní	 pooperační	 péče	 na	 našem	 oddělení	 vám	
umožní	brzký	návrat	na	standardní	oddělení	a	domů.

MUDr. Jitka Bartošová
 Interní ambulance

tel.:	224	967	416

Zkontroluji	předoperační	vyšetření,	zhodnotím	inter-
ní	stav	a		upřesním	předoperační	přípravu.

MUDr. Věra Tomancová
MUDr. Zdeňka Pechačová

Radiační onkologie
tel:	224963626	-	radioterapie	VFN
tel:	266084241	-	radioterapie	gyn.								
	 											nádorů	NNB

Léčba	 zářením	 vedle	 chirurgické	 a	 systémové	 léčby	 patří	 mezi	
základní	 součásti	protinádorové	 terapie.	Správné	provedení	 ra-
dioterapie	je	v	rukou	spolupracujícího	centra	radiační	onkologie.

doc. MUDr. Andrea Burgetová, 
Ph.D., MBA  
přednostka 

Radiodiagnostické kliniky VFN
tel.:	224	965	060

Na	 celotělovém	 CT,	 MR	 či	 PET/CT	 zhodnotíme	 primární	 nádor		
a	jeho	rozsah	mimo	pánev,	sledujeme	účinnost	léčby,	můžeme	ob-
jevit	recidivu.	Naše	diagnostika	přispívá	k	volbě	správné	terapie.	

MUDr. Eva Meisnerová,  
doc. MUDr. František  

Novák, Ph.D. 
Nutriční ambulance
tel.:	224	962	865

Správná	výživa	a	dostatečná	pohybová	aktivita	 jsou	
velmi	důležité	součásti	prevence	a	léčby	gynekologic-
kých	nádorů.	



VERONICA

Děkujeme MUDr. Romanu Kociánovi, který pro vás tuto brožuru sestavil, za jeho ochotu a čas.  

Moc si jeho pomoci vážíme. 

Vznik brožury finančně podpořila Evropská onkogynekologická společnost  

v rámci projektu „improving patients´ care“. Děkujeme!

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA:

www.onkogyn.cz - praktické informace o Vaší léčbě a prezentace našeho centra 

www.vfn.cz - stránky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

www.linkos.cz - stránky České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně  

www.nadace-hippokrates.cz - Nadační fond Hippokrates

www.pacientska-organizace.cz - Pacientská organizace Veronica

www.paliace.cz - stránky podpůrné a paliativní péče


