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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milé kolegyně, milí kolegové,

nádorová onemocnění z buněk krvetvorné 

a lymfatické tkáně představují v mnoha ohledech 

velmi významnou skupinu maligních neoplazií. 

Incidence většiny z nich narůstá s věkem a v kon-

textu s predikovaným stárnutím celé populace 

se bude jejich počet v budoucích letech výrazně 

zvyšovat. Podle statistických údajů bylo v roce 2009 

zhruba 10 % obyvatel ČR starších 70 let, výhled 

do roku 2030 počítá s tím, že se tento počet více 

než zdvojnásobí a počet seniorů bude tvořit nej-

méně 25 % z populace. Již nyní je v naší republice 

každým rokem diagnostikováno více než 4 000 

nových případů hemato-onkologických chorob 

a současně žije více než 30 000 obyvatel s aktiv-

ním či dříve léčeným onemocněním. Za nárůstem 

prevalence hematologických malignit stojí beze-

sporu zvyšující se úspěšnost protinádorové terapie, 

která má u řady mladších jedinců zejména s ma-

ligními lymfomy kurativní potenciál, u ostatních 

významně prodlužuje dobu přežití. V posledních 

letech inovativní biologická a cílená terapie umož-

ňuje úspěšnou léčbu také u nemocných vyššího 

věku, kteří jak z důvodů fyziologického procesu 

stárnutí organismu, tak i z důvodů přidružených 

onemocnění netolerují tradiční protinádorovou 

léčbu založenou na použití chemoterapeutik. Naše 

léčebné možnosti pro seniory nyní dostávají zcela 

nový rozměr, který na jedné straně znamená no-

vou naději na zlepšení prognózy a prodloužení 

přežití těchto nemocných, na straně druhé zcela 

zásadně zvyšuje ekonomické náklady na léčeb-

nou péči. Protinádorová léčba nemocných vyššího 

věku tak dnes představuje z mnoha úhlů pohledu 

významnou výzvu pro celý systém zdravotní pé-

če nejen v ČR, ale i ve všech rozvinutých zemích 

Evropy a Severní Ameriky. I proto je hlavním téma-

tem článků aktuálního čísla časopisu Onkologie 

problematika diagnostiky a léčby vybraných he-

matologických malignit u starších nemocných, 

kterou doplňuje práce o aktuální problematice 

narůstajícího počtu sekundárních leukemiích 

vzniklých po úspěšné léčbě jiného nádorového 

onemocnění. Věřím, že předkládané články pomo-

hou rozšířit Vaši erudici v hemato-onkologii a bu-

dou inspirativním čtením i pro účastníky letošních 

Olomouckých hematologických dnů mimo jiné 

proto, že hlavním tématem OHD je právě „Léčba 

chorob krvetvorby v seniorském věku“. 
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