
Kolik stojí měsíc kvalitního života? Příběh Hanky, pacientky s metastatickou rakovinou plic 
 

 Hanka, 44 let, Litoměřicko 

 V květnu 2012 se Hanka zadýchává do schodů, často pokašlává; Obvodní lékařka má nejprve podezření 

na zablokovaná žebra 

 Série vyšetření odhaluje bohužel rakovinu plic v posledním, metastatickém stadiu 

 2012: série pěti chemoterapií – nežádoucí účinky chemoterapie mají za následek naprosté vyřazení 

z běžného života  

„Dva, tři dny po chemoterapii to šlo, pak jsem lehla a vstala až na další cyklus. Bylo mi špatně od 

žaludku, cítila jsem velkou slabost. Stěží jsem došla na toaletu a pak zpátky do postele,“ říká Hanka. 

 2014–2017: zařazení Hanky do studie – imunoterapie: Nejprve skvěle funguje, pak přestává být ale 

účinná. 

Imunoterapie skvěle funguje, ložiska rakoviny mizí, primární nádorové ložisko se zmenšuje. 

Naprostý obrat v kvalitě života – navrácení možnosti běžných činností, dokonce i sport. Nádor však 

mutuje, imunoterapie přestává fungovat. Studie proto ukončena.  

 2017: Doporučení lékařky – možnost získání účinné cílené léčby  šance na kvalitní život 

Oproti chemoterapii, která ničí všechny dělící se buňky, ovlivňuje cílená léčba pouze přesně dané 

rakovinové buňky. Léčba je tak mnohem šetrnější a nemá tolik vedlejších účinků.  

 Lék však není hrazen ze zdravotního pojištění  Hanka podává žádost o úhradu léku podle paragrafu 

16 1 

 Vyjádření pojišťovny (VZP) je zamítavé. Rodina se odvolává, popisuje výhody léku, šanci na kvalitní 

život, nabízí financování léku ze strany rodiny v prvních měsících: 

U léku, o který Hanka žádá, se efekt projeví obvykle již do dvou měsíců. Rodina nabízí, že bude lék po dobu 

těchto dvou měsíců hradit sama a pokud se prokáže jeho účinnost, požádá pojišťovnu od této chvíle o 

úhradu. Léčbu si Hanka platí nyní sama. Má hypotéku na dům, platy v Severočeském kraji jsou nižší…na 

léčbu se skládá celá rodina. 

 Kontrola po čtyřech týdnech léčby ukazuje ohromný pokrok a ústup onemocnění. 

„První dávku jsem vzala v pátek večer. V úterý ráno už jsme nechrčela přes noc, voda z plic zmizela. Když 

se předkloním, tak mě nic nedráždí ke kašli. Během pár dnů nastaly úžasné změny. Cítím se dobře, lépe 

se mi dýchá, mohu i chodit s dětmi cvičit,“ říká Hanka. 

 Po zjištění výsledků kontroly posílá rodina doplnění odvolání, pojišťovna však již nebere zaslané 

doplnění v potaz. Posílá konečné rozhodnutí – zamítnutí. 

 Cílená léčba, o kterou Hanka žádá, stojí měsíčně přes 100 000 korun. Chemoterapie (dle pojišťovny 

alternativy léčby) není pro Hanku vhodná volba – chemoterapii Hanka velmi špatně snášela 

 

                                                           
1 § 16, Zákon o veřejném zdravotním pojištění 

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li 

poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. 

(2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na 

předchozí souhlas revizního lékaře. 
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