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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU 
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI
KONANÉHO DNE 23. 11. 2004 V PRAZE

Pfiítomni: Vorlíãek, Eckschlager, Finek, Jelínková, Pfiibylová,
Stáhalová, PetruÏelka, Stanku‰ová, Konopásek, Petera, Vyzu-
la, Îaloudík , Abrahámová, Cwiertka, Rob
Omluveni: Aschermannová,

1. Národní onkologick˘ program a jeho reflexe v ãeském zdra-
votnictví a celé âR. Dosud se podpisem k NOP pfiihlásilo
asi 70 subjektÛ. Jejich seznam spolu s opakováním znûní
NOP uvefiejníme ve Zdravotnick˘ch novinách. Zejména je
tfieba jednat s krajsk˘mi zdravotními rady, z nichÏ se dosud
k NOP nepfiihlásil nikdo. O NOP bude jednat také tisková
konference pofiádaná po jednání v˘boru.

2. K diskusi nad koncepcí zdravotnictví za‰le pfiedseda paní
ministryni NOP s upozornûním, Ïe problematika boje proti
zhoubn˘m nádorÛm nesmí ve finálním materiálÛ chybût.

3. Pfiedseda âOS informoval o jednání o prostfiedcích Bûhu
T.Foxe s vedením Obce sokolské. 
V pfií‰tím roce bude BTF organizovat âesk˘ olympijsk˘
v˘bor a âeská sportovní AS, se zástupci bude jednáno po
volbách do jejich v˘boru. V leto‰ním roce má âOS k dis-
pozici 2 miliony korun. V rámci grantové soutûÏe RASO
do‰lo v˘boru 20 pfiihlá‰ek tématicky odpovídajících zadá-
ní. V˘bor âOS rozhodl podpofiit v‰echny pfiihlá‰ky pomûr-
nou ãástkou 100 000 Kã a znovu zdÛraznil, Ïe zpráva musí
mít formu práce publikovatelné v ãasopise Klinická onko-
logie s odkazem, Ïe práce je podpofiená z grantu T.Foxe.
NedodrÏení této podmínky bude hodnoceno jako nesplnû-
ní podmínek udûlení grantové podpory. Organizátofii bûhu
T. Foxe a garantující Kanadské velvyslanectví poÏadují
anglick˘ pfieklad pfiihlá‰ky vãetnû Ïivotopisu (CV) hlavní-
ho fie‰itele, jde o podmínku nutnou pro vyplacení finanã-
ních prostfiedkÛ. O nutnosti poslání tohoto anglickéh
textu emailem budou v‰ichni dotãení individuálnû infor-
mováni.

4. Prof. Îaloudík referoval o 4. World Congress of Cancer
Organisations UICC konaném 17.- 19.11.2004 v Dublinu.
Bylo zdÛraznûno, Ïe âOS musí tûmto akcím vûnovat vût‰í
pozornost a lépe zmapovat toky informací o onkologick˘ch
datech, které z republiky odcházejí do mezinárodních insti-
tucí bez konzultací s âOS. Stav v âR není v mnoha aspek-
tech zdaleka ‰patn˘, v mnohém lze aspirovat i na meziná-

rodní uznání, na‰ím problémem je v‰ak nedostateãná ãi na
zcela jasná a srozumitelná prezentace reprezentativních celo-
národních dat.

5. Kurzy komunikaãních dovedností pro onkology vedené lek-
torkou Mgr. ·árkou Dynákovou pfiipravuje prim. MUDr.
Vladimíra Stáhalová (vladimira.stahalova@fnb.cz), termín
prvního kurzu je 12. a 13. února 2005 od 9 do 17 hodin.
V první etapû pÛjde o kurz pro 15 zájemcÛ. Kurzy budou
probíhat v Praze v Ústavu radiaãní onkologie l.LF a FNB,
Na Truhláfice 100, pavilon B,l. patro, zasedací místnost. Cena
kurzu je 1 200,- Kã na osobu, ubytování a stravování si kaÏ-
d˘ zaji‰Èuje a hradí sám. Na konci kurzu bude vyplnûn dotaz-
ník pro zpûtnou vazbu. KaÏd˘ úãastník dostane potvrzení
o platbû a o úãasti na kurzu. âOS poplatek za kurz úãastní-
kÛm proplatí na základû potvrzení o absolvování. Potvrze-
ní o platbû odevzdejte pfiímo na kurzu prim. Stáhalové, od
které získáte i dal‰í informace na její emailové adrese. Pfii-
hlá‰ky posílejte také na emailovou adresu prim. Stáhalové
co nejdfiíve, o va‰em pfiijetí do kurzu budete rychle infor-
mováni a pak zaplatíte po‰tovní poukázkou kurzovné.

6. Doc.Rob informoval o stavu screeningu cervikálního karci-
nomu (C53) v âR. Cervikální screening v âR dosud není
provádûn optimálním zpÛsobem. Máme pomûrnû neefek-
tivní preventivní gynekologické prohlídky. Existuje komi-
se pro screening C53 pfii MZd, kde není zastoupena âOS.
Pilotní studie jsou teprve plánovány. V˘bor âOS  je odhod-
lán dopátrat se k informacím a) kdo je za pfiípravu scree-
ningu C53 odpovûdn˘, b) jaká je jeho závazná metodika, c)
která pracovi‰tû budou screeningová vy‰etfiení provádût a d)
jak jsou monitorována screeningová data. Stav hodnotíme
jako velmi neuspokojiv˘ protoÏe C53 je preventabilním
nádorem a mortalita na nûj je stejná jako v závûru sedmde-
sát˘ch let. 

7. V˘bor âOS vzal na vûdomí stanovisko Spoleãnosti nukle-
ární medicíny, Ïe 1 PET-CT má b˘t plánován na 1 milion
obyvatel a nemá k nûmu pfiipomínky. RozloÏení pfiístrojÛ by
mûlo zajistit v‰eobecnou dostupnost.

8. V˘bor âOS se shodl, Ïe dosud není dÛvod pro zmnoÏování
center pro léãbu Herceptinem. Doc. Vyzula pfiipomnûl, Ïe
systémové fie‰ení je v pojmenování struktury sítû, od ní se
pak odvíjí léãba a uÏívání nov˘ch léãebn˘ch pfiípravkÛ. 

Po skonãení zasedání v˘boru se konala tisková konference
k reflexi Národního onkologického  programu ãeskou spoleã-
nosti.

onkologické spoleãnosti

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI
KONANÉHO DNE 11. 1. 2005 V KLADNù

Pfiítomni: Vorlíãek, Abrahámová, Aschermannová, Eckschla-
ger, Finek, Jelínková, Konopásek, PetruÏelka, Pfiibylová, Stá-
halová, Stanku‰ová , Rob, Vyzula, Îaloudík  
Omluveni: Cwiertka, Petera

1. âleny v˘boru pfiivítali fieditel nemocnice Kladno dr. Mare‰
a primáfi kladenské onkologie dr. TÛma a pozvali ãleny
v˘boru na prohlídku radioterapeutického oddûlení a sta-
cionáfie pro chemoterapii. Prof. Vorlíãek podûkoval za pfii-

vítání a vysvûtlil, Ïe v˘bor v tomto roce nav‰tíví více
v˘znamn˘ch onkologick˘ch pracovi‰È v rÛzn˘ch krajích
v souvislosti s definováním struktury sítû. Nyní zvolil kla-
denskou nemocnici k jednání, aby se seznámil s organi-
zací onkologick˘ch sluÏeb ve Stfiedoãeském kraji, kterou
nespornû ovlivÀuje také koncentrace onkologick˘ch pra-
covi‰È v Praze. Kladenská nemocnice zaujala rovnûÏ tím,
Ïe do NOR hlásí velmi vysoké poãty solidních nádorÛ,
pfiedev‰ím plic a kolorekta. Po diskusi o problematice Stfie-
doãeského kraje se v˘bor âOS shodl, Ïe podpofií, aby péãe
o onkologicky nemocné ze Stfiedoãeského kraje byla
poskytována v souladu s jiÏ vypracovanou Koncepcí Stfie-
doãeského kraje. Z té vypl˘vá, Ïe onkologická péãe je
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poskytována v Ústavu onkologie a pneumologie na Ple‰i
(kter˘ je souãástí KOC) a v ON Kladno. Tato pracovi‰tû
musejí mít návaznost nebo b˘t souãástí Komplexního
onkologického centra Praha jako garanta kvality posky-
tované péãe a spoluúãasti na pedagogické a v˘zkumné ãin-
nosti. 

2. Byl diskutován úkol vytvofiení struktury sítû onkologic-
k˘ch pracovi‰È v kontextu s vybaveností pro radioterapii,
ov‰em i zaji‰tûní návaznosti na chirurgickou léãbu v‰ech
typÛ a sluÏeb kvalifikované chemoterapie. Bude nadále
jednáno zejména se zdravotními poji‰Èovnami na základû
písemného návrhu kriterií pro úãast v síti. Dobr˘m pfiíkla-
dem je jiÏ tfieba síÈ onkogynekologick˘ch pracovi‰È defi-
novaná na základû jasn˘ch kriterií jak o ní referoval doc.
Rob. 

3. Prof. Îaloudík referoval o auditu mammárního screenin-
gu 9. 12. 2004 v Brnû, které se zúãastnili zástupci 55 akre-
ditovan˘ch pracovi‰È. V˘sledky auditu jsou k dispozici na
CD podle jednotné parametrizace v software MaSc.Tento
model dohody odborn˘ch spoleãností, auditovan˘ch pra-
covi‰È a zdravotních poji‰Èoven je základem kontinuity
screeningu bez ohledu na turbulence ve vnímání screenin-
gu na MZd. Je skuteãností, Ïe mammární screening v âR
je zaveden na moderní a transparentní úrovni, roãnû do nûj
vstupuje mezi 15-30% Ïen , coÏ v nûkter˘ch krajích pfie-
sahuje bûhem dvou let 60% úãasti ve screeningu. Obecnû
je nutno screening více popularizovat a úãast Ïen v nûm
zv˘‰it. 

4. Doc. Abrahámová informovala o vstfiícném jednání
zástupcÛ v˘boru âOS s paní fieditelkou ÚZIS Mazánko-
vou v prosinci v Brnû.V popfiedí pozornosti je nyní pfií-
prava elektronické hlá‰enky, pfiedávání dat z ÚZIS do
SVOD vãetnû poãtu pacientÛ léãen˘ch ve zdravotnick˘ch
zafiízeních (která budou ÚZIS zakódována a odkryta pou-
ze na pfiání fieditele daného zdrav. zafiízení) a dÛsledky
vyhlá‰ky 187 z 9. 11. 2004, jíÏ je povinnost hlá‰ení novû
uloÏena pracovi‰tím odpovídajícím za léãbu onkologické-
ho pacienta. Dal‰í jednání k problematice pfiípravy elek-
tronické hlá‰enky probûhne 12. 1. 2005. 

5. V˘bor âOS vyslechl informaci pfiedsedy prof. Vorlíãka
o dopisu presidentovi âR, jímÏ ho Ïádá o podporu Národ-
ního onkologického programu. 

6. Prof. Îaloudík informoval o projektu, kter˘ je realizován
ve spolupráci s kanceáfií WHO v âR pro naplÀování glo-
bálního programu CINDI. Jde v podstatû o intervence pro
posílení prevence a ãasného záchytu zhoubn˘ch nádorÛ.
¤editelka ãeské kanceláfie WHO se zúãastnila jiÏ auditu
mammárního screeningu v Brnû, prof. Îaloudík navrhuje,
aby v kanceláfii WHO probûhly v únoru - dubnu pracovní
koordinaãní schÛzky pro ujasnûní stavu screeningu cervi-
kálního karcinomu, karcinomu kolorekta a úãasti praktikÛ
v ãasném záchytu nádorov˘ch onemocnûní. Shrnutí v‰ech
onkopreventivních aktivit bude vûnován cel˘ první den
programu XXIX.Brnûnsk˘ch onkologick˘ch dnÛ. 

7. V˘bor âOS schválil na Ïádost prim. dr. Gatûka, ãlena v˘bo-
ru Sekce onkochirurgie, garanci nad konáním dvoudenní-
ho semináfie o karcinomu Ïaludku ve Zlínû, kde vystoupí
s edukaãními pfiedná‰kami odborníci z Japonska. Aktivní
úãastí na akci za v˘bor byl povûfien prof. Îaloudík.

8. V˘bor âOS schválil uvedení loga a garance v ãasopise
Bolest, v dÛsledku toho budou mít ãlenové âOS pfiístup
k ãasopisu zdarma. 

9. Národnímu onkologickému programu vyslovil podporu
âesk˘ rozhlas. Pan fieditel Kasík nabízí mediální podporu

v‰ech projektÛ souvisejících s touto problematikou a jako
kontaktní osobu urãuje fieditele Úseku komunikace ing.
Z˘ku 221 551 322. Za v˘bor âOS je povefien kontaktem
s âesk˘m rozhlasem doc. Konopásek.

10. V˘bor projednal pfiipomínku Dermatovenerologické spo-
leãnosti ke schématu adjuvantního podání interferonu
u maligního melanomu, v dosavadním standardu je jeden
rok 3x t˘dnû po 10 mil.j., novû je ovûfiován dvoulet˘ reÏim
v poloviãní dávce 5 mil.j. Odpovûdí povûfien doc. Vyzula,
nov˘ standard bude akceptován jakmile budou relevantní
podklady. 

11. Diskutováno k dopisu dr. Dvofiáka, pfiedsedy Gynekolo-
gické spoleãnosti, o problematice cervikálního screenin-
gu. Zástupci spoleãnosti onkologÛ, gynekologÛ, cytologÛ
a patologÛ, pfiípadnû dal‰í zájemci, se sejdou k pracovní-
mu setkání v praÏské kanceláfii WHO v únoru. Mûlo by b˘t
dosaÏeno shody na celém postupu vyjasnit sporné body.

12. V˘bor âOS pfievzal jako kaÏdoroãnû zá‰titu nad konáním
XXIX. Brnûnsk˘ch onkologick˘ch dnÛ 26.-28. 5. 2005
v hotelu VoronûÏ v Brnû. První informace s rámcov˘m pro-
gramem je v tûchto dnech rozesílána v‰em ãlenÛm âOS,
oznámení jiÏ probûhlo v ãasopise Klinická onkologie. 

13. V˘bor âOS pfiebírá zá‰titu nad konáním akce Kulat˘ stÛl
ke kvalitû a dostupnosti onkologické péãe, kterou pofiádá
Aliance Ïen s rakovinou prsu koncem fiíjna v Brnû.

14. V˘bor âOS pfiebírá zá‰titu nad konáním X. dnÛ prof. V.Sta‰-
ka, které se konají 4.–5. 3. 2005 v TOP Hotelu v Praze.

15. V˘bor âOS pfiebírá zá‰titu nad konáním jiÏ tradiãních Set-
kání mlad˘ch onkologÛ v hotelu Medlov ve Fry‰avû na
Vysoãinû ve dnech 11. - 13. 6. 2005. 

16. V˘bor âOS podporuje práci skupiny odborníkÛ, která pod
garancí Sekce onkochirurgie pfiipraví guideline s kriterii
pro indikace a provádûní biopsie sentinelové uzliny jako
primární alternativy axilární disekce u karcinomu prsu. 

17. Probûhla diskuse o pfiístupu indikovan˘ch nemocn˘ch
k nov˘m preparátÛm, v tomto pfiípadû cetuximabu (Erbi-
tux). Obecné stanovisko v˘boru je takové, Ïe jde o prepa-
rát registrovan˘, nikoli kategorizovan˘. Není tedy zaji‰tû-
no hrazení preparátu, jeho podání je moÏné, pokud je ãi
bude tou ãi onou poji‰Èovnou uhrazen. 

18. V˘bor âS vzal na vûdomí iniciaci otevfiené studie podpo-
rované firmou Amgen, t˘kající se intenzifikace reÏimÛ che-
moterapie.

19) Financování diagnostiky a léãby dûtsk˘ch nádorÛ bude po
dohodû s vedením VZP provádûno s maximální podporou
bez zbyteãn˘ch bariér, jde o naléhavé pfiípady a s nevel-
k˘m celkov˘m objemem.

20. Dr. Aschermannová pfiedloÏila zprávu revizní komise k 31.
12. 2004, z níÏ vypl˘vá, Ïe jednání a rozhodnutí probíha-
la v souladu s právními pfiedpisy , stav úãtu ãinil k 30. 6.
2004 356 tis Kã, uzávûrka hospodafiení bude provedena
v závûru února 2005. 

21. V˘bor âOS schválil pfiijetí následujících nov˘ch ãlenÛ:
Doleãková ,·mardová, Koláfiová Sláviková, Slávik , âoup-
ková (Brno), Otavová (Bene‰ov), Pukyová, ·ulc (Ústí
n.L.), Starostka (Havífiov), Gurlich (Praha), Gráf (Ostra-
va), Hrnãiarik (Hradec Králové), Neumannová (Olomouc),
Nedvûd (Kladno).

Pfií‰tí jednání v˘boru budou: 
15. 2. 2005 v 10 hod. v Jihlavû
15. 3. 2005 ve FN Motol
19. 4. 2005 v Mostû
14. 6. 2005 v Liberci




