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Co to jsou kostní metastázy?

Kostní metastázy vznikají, když se nádorové buňky rozšíří krevním řečiš-

těm do oblastí vzdálených od primárního ložiska onemocnění a dosáhnou 

kostí. Vedle jater a plic patří kosti mezi nejčastější místa, kam k tomuto 

rozšíření dochází. Teoreticky se mohou dostat do jakýchkoliv kostí v těle, 

nejčastěji zasahují pánev, páteř, žebra, ale také dlouhé kosti dolních a hor-

ních končetin.

Touto diagnózou vstupuje nemocný do chronického stadia onemocně-

ní, v němž je třeba se s nemocí naučit trvale žít. Střídají se totiž fáze bez 

známek jeho přítomnosti s fázemi tzv. vzplanutí, kdy dochází k zhoršení 

průvodních příznaků nemoci.

Kostní metastázy nezasahují kosti primárně, jako v případě tzv. osteosar-

komu, který je mnohem vzácnější – jeho výskyt se odhaduje na 2–3 pacienty 

na 1 milión obyvatel za rok, zatímco kostní metastázy se dotýkají například 

asi 70–95 % nemocných s myelomem, 65–75 % pacientů s karcinomem prsu 

a prostaty nebo 30–40 % nemocných s karcinomem plic. Osteosarkom je 

navíc typickým onemocněním dospívajících, zatímco kostní metastázy 

postihují většinou nemocné v pozdějším věku a objeví se asi u 60 % nemoc-

ných, kteří mají diagnózu metastatického karcinomu, tedy nádorového 

onemocnění se schopností se rozšiřovat do jiných částí těla.

Při kostních metastázách je narušena rovnováha mezi odbouráváním 

a novotvorbou kostí. V případě, kdy převáží odbourávání, vznikají tzv. oste-

olytické metastázy, v případě, kdy novotvorba převyšuje odbourávání, tzv. 

osteoblastické metastázy.

V prvním, častějším případě, dochází k nadměrnému odbourávání kostní 

tkáně a vytváří se situace začarovaného kruhu. Odbourávání kostní tkáně 

totiž napomáhá k dalšímu rozšíření kostních metastáz a intenzivnějšímu 

oslabování kostí, které se stávají křehkými a náchylnými ke zlomeninám. 

Naopak osteoblastické metastázy vedou k tvorbě nadměrného objemu 
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nekvalitní kostní tkáně v oblasti s velkým počtem nervů, což je spojeno 

s výraznou bolestí.

Jaké jsou příznaky kostních metastáz?

Úskalím tohoto onemocnění je mimo jiné také to, že v počátku probíhá 

zcela bez příznaků. V pozdějším stadiu se objevuje tupá bolest bez omezení 

na určité místo těla, která přechází v ostrou při zlomenině nebo zasažení 

okostice, která pokrývá povrch kostí. Bolesti se dostavují zejména v klidu 

a dlouho přetrvávají.

S kostními metastázami jsou také spojeny další příznaky způsobené jed-

nak uvolňováním nadměrného množství vápníku do organismu, jednak 

útlumem tvorby kostní dřeně a krvetvorby. Nadbytek vápníku se proje-

vuje nevolnostmi, zvracením, ztrátou chuti k jídlu, zácpou či častějším 

nucením k močení. Neléčený stav může mít negativní vliv i na nervovou 

soustavu, způsobit zmatenost či bolesti hlavy, vést k srdečním obtížím 

(poruše srdečního rytmu či vysokému krevnímu tlaku), či dokonce k naru-

šení funkce ledvin.

Únava, dušnost a vyšší krvácivost může být známkou nedostatečné tvorby 

kostní dřeně a krvetvorby.

Jaké komplikace mohou být s kostními 
metastázami spojeny?

Mezi nejčastější komplikace, které mohou takto postižené nemocné obtěžo-

vat, patří nepochybně obtížně zhojitelné zlomeniny, které vyžadují speciál-

ní přístup, v některých případech i umělé zpevnění postižené kosti a jsou 

často doprovázeny bolestí. Méně častou, avšak nejzávažnější komplikací 

kostních metastáz je pak komprese míchy, která vyžaduje rychlý zásah, aby 

nedošlo k trvalému ochrnutí.

Jaká vyšetření potvrzují diagnózu 
kostních metastáz?

Prvním vyšetřením, jímž se prokazují kostní metastázy, je scintigrafie 

(snímající záření z vnitřně podaných radiofarmak). Jejím úkolem je v prv-

ní řadě zachytit procesy přestavby v kostech, ale důležitou roli hraje také 

v pozdějších fázích, kdy se s její pomocí kontrolují účinky léčby. V některých 

případech může lékař pacienta poslat na další doplňující vyšetření pomocí 

zobrazovacích metod (např. výpočetní tomografie nebo magnetické rezo-

nance), díky nimž je možné získat detailnější popis metastáz (jejich velikosti 

či ohraničení), případně informaci o útlaku míchy z důvodu přítomnosti 

metastáz v jejím okolí. Další poznatky mohou doplnit krevní testy, při nichž 

je kontrolována hladina minerálů v krvi (jejich uvolňování do krve značí po-

škození kostí). Spíše zřídka se k diagnostice využívá rentgenové vyšetření, 

protože úbytek kostní tkáně je na něm viditelný až v pozdějších stadiích.

Jak je organizována péče o onkologicky 
nemocné v České republice?

O nemocné s kostními metastázami pečují onkologové působící buď v regi-

onálních ambulancích, nebo v tzv. komplexních onkologických centrech 

(koc), která umožňují pacientům podávat i velmi nákladnou léčbu, pokud ji 

potřebují. Odborná doporučení ohledně léčby nádorových onemocnění jsou 

popsána v pravidelně aktualizovaném dokumentu Modrá kniha České on-

kologické společnosti (www.linkos.cz/files/modra-kniha/16.pdf). Pokud léč-

ba nemá stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění, a u pacienta 

není možné zajistit žádnou jinou léčebnou alternativu, je možné, aby jeho 

lékař zažádal o úhradu léčby na základě § 16 Zákona o veřejném zdravotním 

pojištění č. 48/1997 Sb. Každý případ se pak posuzuje individuálně revizním 

lékařem příslušné pojišťovny. Stejně se postupuje v případě, že pojišťovna 
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pozastaví úhradu léčiva. Partnerem pro vyjednávání je v tomto případě 

vždy zdravotní pojišťovna pacienta, nutnou součástí jednání s ní je žádost 

obsahující medicínské zdůvodnění léčby, které posuzuje její revizní lékař.

Jak je možné kostní metastázy léčit?

Cílem léčby kostních metastáz je prevence či oddálení výše popsaných 

komplikací, jako jsou zlomeniny, bolest, míšní komprese, které by význam-

ně zhoršily kvalitu života pacienta.

Výběr léčby je ovlivněn:

typem primárního nádoru, 

místem, kde jsou přítomny metastázy, 

přítomností tzv. patologické zlomeniny, tedy zlomeniny, k níž stačila 

abnormálně malá síla v porovnání se zlomeninou u zdravé populace, 

celkovým zdravotním stavem pacienta, 

vyskytujícími se příznaky metastáz, 

typem onemocnění (zda se jedná o onemocnění rozšířené do celého 

organismu, nebo jen na některá ohraničená místa).

Při léčbě metastáz se podává protinádorová systémová léčba, tedy léčba, 

která je zaměřena proti nádorovému onemocnění jako celku. Jednou z jejich 

možností je chemoterapie, která buď zabíjí všechny dělící se buňky bez roz-

dílu mezi buňkami nádorovými a zdravými (cytotoxická), nebo zabraňuje 

jejich dělení a růstu (cytostatická). Léčba je tedy podávána za účelem zame-

zení rychlého dělení buněk, které je pro toto onemocnění typické. Daní za 

její účinnost jsou četné nežádoucí účinky s ní spojené (zvracení, vypadává-

ní vlasů apod.). V poslední době tento typ léčby doplňuje mnohem šetrnější 

tzv. biologická léčba, při níž se užívají léčivé přípravky vyrobené speciální-

mi biologickými postupy z buněk živých organismů. Někdy se mluví také 

o léčbě cílené cílící přímo na molekuly zodpovědné za vývoj nádoru a jeho 

růst. Specifickými typem cílené terapie je imunoterapie.

Imunoterapie využívá toho, že nádorové onemocnění blokuje imunitní 

odpověď organismu. Pomocí imunoterapie dochází k obnově obranyschop-

nosti organismu, který se poté opět dokáže nádoru sám bránit.

V určitých případech může lékař doporučit i tzv. radioterapii, při níž je ná-

dorové ložisko vystaveno elektromagnetickému nebo částicovému záření. 

Výsledkem jsou nevratné změny v nádorových buňkách vedoucí k jejich 

zničení. Podobně jako v případě chemoterapie, léčba působí stejně na buňky 

nádorové i zdravé, proto je třeba pečlivě zvolit dávku záření, aby nebylo tělo 

zbytečně vystaveno většímu množství záření, než je nutno, a přesně určit 

místo ozařování, aby byla zasažena skutečně jen oblast nádoru.

Hormonální terapie se užívá v léčbě nádorových onemocnění zasahujících 

orgány, které jsou hormonálně závislé (např. prsa, prostata nebo děloha). 

Hormony totiž mohou proniknout i do nádorové buňky, spojit se s jejich 

hormonálními receptory a nastartovat nádorové bujení. Hormonální léčba 

tento mechanismus narušuje.

Přímo na kostní buňky cílí léčba tzv. antiresorpčními přípravky. Tyto léky 

zabraňují nadměrnému odbourávání kostní tkáně důsledkem přítomnosti 

metastáz, a tím snižují riziko výše zmíněných kostních komplikací. Jednot-

livé léky cílící na kost se liší svou účinností, formou podání i nežádoucími 

účinky, o nichž vás bude informovat váš ošetřující lékař. Pro prevenci kom-

plikací spojených s přítomností metastáz v kostech a zajištění dostatečné 

kvality života nemocných je důležité, aby léčba kostních metastáz byla za-

hájena již při prvních známkách metastatického onemocnění. V některých 

případech je do léčebného schématu zařazena také tzv. lokální léčba, tedy 

léčba působící pouze v místě zasaženém metastázami. Může být založena 

na chirurgických postupech, při nichž je operačně zajištěno zpevnění kostí, 

nebo na ozařování. Pokud pacient trpí doprovodnými bolestmi, podávají se 

mu také léky na jejich tlumení (více v kapitole o léčbě bolesti dále).
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Kostní metastázy ovlivňují kvalitu 
života nemocných.

Nenechte onemocnění změnit Váš život, 
řešte svoje neduhy včas.

Jak bojovat s bolestí?

Bolesti se mohou objevit u metastatického onemocnění v podobě prudké 

bolesti při pohybu i v podobě tupé dlouhodobé bolesti. Pokud Vás výrazněji 

obtěžují, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře, který Vám předepíše tišící 

léky, nejprve v menší síle a dávce, při stále trvající bolesti se dávky postupně 

navyšují.

V případě silné bolesti se nasazují i tzv. opiody, které mají sice silný účinek 

proti bolesti, ale mohou být návykové, proto je třeba s nimi nakládat velmi 

opatrně. Tyto léky se podávají jak ve formě tablet, tak například náplastí.

V některých případech může dojít ke vzniku tzv. průlomové bolesti, což je 

situace, kdy se u pacienta, který má bolesti dobře tlumené léčbou, objeví ná-

hlá prudká bolest při určitém typu pohybu či aktivity. Když se zdroj bolesti 

odstraní, obvykle se podaří, aby se pacient při nezměněném dávkování opět 

dostal do stavu bez bolesti.

Pokud si Váš ošetřující lékař není jist, jaká léčby bolesti by Vám spolehlivě 

ulevila, pošle Vás na konzultaci do spádové ambulance bolesti, kde Vám 

poskytnou specializovanou péči.

Jak můžu podpořit léčbu stravou a jejími doplňky?

Váš lékař Vám doporučí, jak se stravovat, abyste měli pevné kosti a v přípa-

dě, že nemáte dostatečný příjem vitaminů a minerálů ze stravy, předepíše 

Vám jejich doplňky. Důležitými prvky, které přispívají k mineralizaci kostí, 

jsou zejména vápník a vitamin D. Denně je třeba přijmout asi 1000 mg váp-

níku, který se při metastazování uvolňuje z kostí. Vápník obsahují kromě 

mléčných výrobků také minerální voda, brokolice, sezamová semínka či 

petržel. Doporučovaná denní dávka vitaminu D se uvádí jako 800 meziná-

rodních jednotek (20 µg). V jarních a letních měsících je důležitým zdrojem 

vitaminu D sluneční světlo, proto byste denně měli strávit 20 až 30 minut 
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na čistém vzduchu. Mimo to je možné najít vitamin D v rybách, houbách, 

avokádu a produktech, které jsou o něj obohaceny.

Jak se hýbat, abych si neublížil?

Ačkoliv v minulosti se pohyb takto nemocným vůbec nedoporučoval, podle 

nových zjištění může být přiměřený pohyb pro pacienty přínosný, protože 

posílení svalstva působí jako prevence proti pádům, zvýšená aktivita sni-

žuje riziko řídnutí kostí, stabilizuje krevní oběh a má také pozitivní vliv na 

psychický stav nemocných.

Pohyb se doporučuje 3krát týdně v délce 30–60 minut. Ne všechny typy 

sportů jsou ale pro nemocné s kostními metastázami vhodné, jejich výběr 

bude záležet na zasažených částech kostry a riziku zlomenin. Z tohoto 

důvodu je vhodné konzultovat míru pohybové aktivity s Vaším ošetřujícím 

lékařem nebo se obrátit na specialistu na zdravotní cvičení (rehabilitační-

ho specialistu), který vám dle rozsahu vašeho onemocnění vytvoří indivi-

duální pohybový plán.

Při nízkém riziku zlomenin lze doporučit například pravidelné procházky, 

lehký poklus, jízdu na kole či rotopedu, kruhový trénink, lehké cvičení ve 

vodě, tanec či aerobic.

Pokud Vás Váš lékař upozorní na vyšší riziko zlomenin, je třeba výběr 

aktivit omezit na procházky, jízdu na rotopedu a opatrné cvičení ve vodě 

v kombinaci s cvičením na souši. Vždy ale zvažte, zda jsou podmínky vhod-

né pro pohyb, například zda nezvyšuje pravděpodobnost pádu ledovka 

nebo velký počet schodů.

Jak se mám vypořádat s psychickými problémy?

Je přirozené, že zpráva o metastatickém rozsevu onemocnění vzbuzuje 

v nemocných úzkost. Může být však uklidňující, že se jedná o chronické 

onemocnění, které neznamená, že pacient musí okamžitě změnit svůj život-

ní styl, jen omezit své dosavadní aktivity a snížit svou výkonnost.

Nicméně vliv na kvalitu života se může projevit i na psychice nemocných, 

zejména pokud jsou mladí a stále činorodí. Váš ošetřující lékař Vám může, 

pokud se mu svěříte se svými psychickými obtížemi, předepsat slabé léky 

na uklidnění.

Pokud by usoudil, že Vaše obtíže nejde tímto způsobem vyřešit, pošle Vás 

ke klinickému psychologovi, který působí v každé větší nemocnici.
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Při bolestech bez jiné zjevné příčiny vyhledejte svého ošetřujícího 

onkologa co nejdříve – časná léčba je nejúčinnější.

Pokud se léčíte s diagnózou nádorového onemocnění a docházíte na 

pravidelné kontroly v intervalu půl roku a více ke svému onkologovi 

a již déle pociťujete nepříjemnou bolest, která splňuje charakter 

popsaný v úvodu této brožury, neváhejte se k němu objednat dříve. 

Případná vyšetření proběhnou v co nejkratším termínu a můžete 

dostat včasnou léčbu, která dokáže prognózu Vašeho onemocnění 

výrazně ovlivnit.

Dodržujte pravidelné termíny návštěv a vyšetření.

Pravidelné kontroly slouží k sledování postupu onemocnění, Váš 

ošetřující lékař se jejich prostřednictvím přesvědčuje, že Vaše 

onemocnění je stále pod kontrolou. Pokud ale začnete tyto 

návštěvy zbytečně oddalovat nebo vynechávat, může onemocnění 

nekontrolovaně postoupit nebo se mohou rozvinout přidružené 

komplikace (např. onemocnění ledvin), což bude později řešitelné 

s většími obtížemi. Při užívání bisfosfosfonátů a denosumabu 

nezanedbávejte kromě rutinní zubní hygieny ani pravidelné návštěvy 

zubního lékaře z důvodu prevence možného nežádoucího účinku 

těchto léků, tj. osteonekrózy čelisti.

Sepište si seznam otázek ještě před návštěvou lékaře, mezitím si 

vše neobvyklé zapisujte.

Pokud se mezi dvěma návštěvami událo cokoliv, co vybočuje z Vaší 

denní reality života s nemocí, zaznamenejte si to a při další návštěvě 

na to upozorněte svého lékaře. Obzvlášť důležité je sledovat vývoj 

1
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Pacientské desatero
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a intenzitu bolestí, aby bylo možné na ně včas zareagovat. Ještě před 

samotnou návštěvou si sepište seznam otázek, ať jste připraveni 

dostat informace, které skutečně potřebujete.

Řiďte se doporučeními lékaře a přistupujte k nim aktivně.

Váš ošetřující lékař Vám přizpůsobuje léčbu na míru, proto 

doporučení, která Vám v souvislosti s ní uděluje, neberte na lehkou 

váhu, jsou určena k tomu, abyste léčbu lépe snášeli a vyhnuli se jejím 

obtěžujícím nežádoucím účinkům.

Díky Vaší zpětné vazbě bude naopak lékař moci léčbu přizpůsobovat 

Vaší situaci. O léčbě spolurozhodujete spolu s lékařem, proto pokud 

Vám cokoliv nevyhovuje, vyjádřete před lékařem svůj názor a on by 

měl léčbu upravit tak, abyste byl/a maximálně spokojen/a.

Vezměte si doporučení lékaře za své a aktivně se snažte změnit 

svou životosprávu. Jen tak dokážete účinně předejít riziku pádu, 

řídnutí kostí, depresím a dalším komplikacím. Upravte si jídelníček 

podle výživových doporučení výše, abyste si byl/a jist/a, že Vám 

nechybí žádné vitaminy a minerály. Posilte svůj pitný režim, začněte 

pravidelně cvičit a vhodnost všech návrhů na pohybové aktivity 

konzultujte se svým lékařem. Jen tento přístup představuje cestu, jak 

žít s kostními metastázami plnohodnotný život.

Cokoliv, co narušuje Vaši kvalitu života, lze řešit.

Nebojte se ozvat, pokud máte pocit, že Vaše kvalita života je výrazně 

nižší než před rozvojem kostních metastáz. Pokud Vás například 

obtěžují bolesti, psychické problémy či pohybová omezení, lékař Vám 

pomůže udělat změny, které situaci upraví tak, abyste se cítili opět 

dobře. Sám/sama se pak na danou oblast můžete zaměřit a využívat 

specializované pomoci.

4

5

Vyhledejte nemocné se stejnou diagnózou a sdílejte své zkušenosti.

Důležité je si uvědomit, že nejste jediným nemocným s diagnózou 

kostních metastáz. Pacienti se stejnou diagnózou se sdružují 

v pacientských skupinách, kde sdílí své zkušenosti a podporují 

se v boji s onemocněním. Komunikace s dalšími nemocnými Vám 

pomůže načerpat cenné zkušenosti z každodenního života a lépe se 

vyrovnat se svým onemocněním.

Informujte se o svém onemocnění ze spolehlivých zdrojů.

Ne všechny informace, které naleznete na internetu nebo se 

doslechnete, jsou opravdu ověřené. Abyste mohli činit kvalifikovaná 

rozhodnutí ohledně své léčby, je třeba čerpat ze spolehlivých zdrojů. 

Zeptejte se svého lékaře, kde se můžete dovědět více o své nemoci. 

Seznam některých spolehlivých zdrojů naleznete na konci této 

brožury.

Zeptejte se na možnost účasti v klinické studii.

Některá zcela nová léčiva, která jsou ještě testována v klinickém 

výzkumu, mohou znamenat pro léčbu Vaší diagnózy přínos, 

mohou Vám například prodloužit život, nebo znamenat zmírnění 

dosavadních nežádoucích účinků. Tato léčba ještě není hrazena 

z veřejného zdravotního pojištění, ale podléhá speciálnímu režimu. 

Zeptejte se Vašeho lékaře, zda je možnost se do nějaké pro Vás 

potenciálně přínosné klinické studie nechat zařadit.

Buďte si vědom/a svých práv jako pacienta

Při poskytování zdravotní péče musí být respektována Vaše vůle.

Vy rozhodujete o tom, kdo bude dostávat informace o Vašem 

zdravotním stavu – ve formuláři, který Vás lékař nechá vyplnit ještě 

před zahájením léčby, uvedete jména a kontakty na Vaše blízké, 

6

7

8

9
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kteří budou mít možnost tyto informace dostávat. Je jen na Vás, 

komu umožníte nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si 

její kopie a opisy či požádat o výpis z ní. Současně máte právo i na to, 

aby Vás na lékařské prohlídce doprovázela osoba blízká, která Vám 

v případě potřeby poskytne podporu.

Samozřejmou součásti poskytování zdravotní péče by měla být 

úcta k nemocnému, důstojné zacházení s ním, ohleduplnost k němu 

a respektování jeho soukromí.

Máte právo na zdravotní služby na náležité odborné úrovni, pokud 

s nimi nejste spokojeni, máte právo si vybrat jiného poskytovatele.

V případě, že máte pochybnosti o doporučení svého ošetřujícího 

lékaře, nemusíte ho hned měnit. Můžete využít institutu druhého 

názoru, v jehož rámci máte možnost dosavadní léčbu a doporučení 

pro další postup zkonzultovat s jiným odborníkem či jiným 

zdravotnickým zařízením dle Vašeho výběru. Na konci této brožury 

naleznete seznam Komplexních onkologických center, na něž se pro 

konzultaci léčby kostních metastáz můžete obrátit.

Vyžadujte informace o svém zdravotním stavu a léčbě. 

Od lékaře byste se měli dozvědět:

jaká je příčina či původ Vašeho onemocnění, pokud jsou známy,

v jakém stadiu se Vaše onemocnění nachází a jaký je jeho 

předpokládaný vývoj,

co je skutečně cílem léčby (zda prodloužení života, o kolik a za 

jakou cenu),

o všech léčebných možnostech, včetně výhod a nevýhod každé 

z nich a jejich pravděpodobném efektu,

o dalších alternativách léčby podložených vědeckými daty, včetně 

těch, které nejsou v čr hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,

o případných změnách v léčbě a jejich důvodu, protože její změna 

10

může být navržena, pouze z medicínských důvodů, nikoliv například 

ekonomických,

o navrženém léčebném plánu a rizicích spojených s nedodržováním 

léčebných doporučení,

o podávaných lécích, účelu jejich výběru, případných omezeních 

v životosprávě a dosavadním způsobu života v souvislosti s užíváním 

léku, jeho vedlejších účincích a postupu v případě, že se objeví,

o speciálních opatření, která byste měl/a dodržovat vzhledem 

k umístění metastáz,

jak mohu očekávat, že budu zvládat svůj běžný život,

jak omezím nežádoucí účinky léčby,

zda jsou nějaké příznaky, o kterých bych měl/a dát lékaři vědět dříve 

než při další návštěvě,

jak zabráním zlomeninám a jak se z nich co nejdříve zotavím, když 

k nim dojde.
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Mamma Help 

Pacientské sdružení žen s rakovinou prsu. 

www.mammahelp.cz

Prostak 

Sdružení pacientů s onemocněním prostaty. 

www.prostak.cz

Sdružení Amelie 

Nabízí psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké. 

www.amelie-zs.cz

Onkologické informační centrum Masarykova onkologického ústavu 

Nabízí poradenství v oblasti onkologie v ústní i písemné formě. 

www.mou.cz/onkologicke-informacni-centrum-oic/d97

Linkos 

Webové stránky České onkologické společnosti určené pro pacienty. 

www.linkos.cz/pro-pacienty/

Průvodce onemocněním 

Nadace Dialog Jessenius nabízí videoprůvodce základními aspekty jednotlivých 

onkologických diagnóz zdarma ke stažení nebo k zaslání poštou v podobě dvd. 

www.pruvodce-onemocnenim.cz

Onkoportál – www.onkoportal.cz

Užitečné zdroje informací

Pacientské organizace 
(nabízejí poradenství a podporu podobně nemocných)
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Hlavní město Praha
koc Fakultní nemocnice v Motole 
koc Fakultní nemocnice Na Bulovce ve spolupráci s Všeobecnou fakultní 
nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí 
koc Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Jihočeský kraj
koc Nemocnice České Budějovice, a. s.

Jihomoravský kraj
koc Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci 
s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

Královéhradecký kraj
koc Fakultní nemocnice Hradec Králové

Liberecký kraj
koc Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Moravskoslezský kraj
koc Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 
koc Nový Jičín, Radioterapie, a. s.

Olomoucký kraj
koc Fakultní nemocnice Olomouc

Pardubický kraj
koc Pardubického kraje ve spolupráci s Radiologickým centrem 
společnosti Multiscan, s. r. o.

Plzeňský kraj
koc Fakultní nemocnice Plzeň

Vysočina
koc Nemocnice Jihlava, p. o.

Ústecký kraj
koc Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Zlínský kraj
koc Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

Seznam center pomoci



AMGEN s. r. o.

Klimentská 46 
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