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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU 
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI
KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 V MOSTù

Pfiítomni: Vorlíãek, Cwiertka, Abrahámová Eckschlager,
Jelínková, Konopásek, Pfiibylová, PetruÏelka, Rob, Stáhalo-
vá, Stanku‰ová , Vyzula, Îaloudík 
Omluveni: Fínek, Aschermannová, Petera

1. V úvodu pfiedstavil mosteckou nemocnici její fieditel ing.
Vopelka. Pan fieditel pfii této pfiíleÏitosti pfiedal pfiedsedovi
âOS prof. Vorlíãkovi pfiíslib podpory mostecké nemocnice
Národnímu onkologickému programu stvrzen˘ sv˘m popi-
sem. Prim. Jelínková poté referovala o problematice v˘voje
nádorové incidence v okrese Most a struãnû informovala
o organizaci onkologické péãe v celém Severoãeském kraji.

2. Doc. Abrahámová referovala o novinkách z jednání o NOR
s ÚZIS a KRZIS. Vy‰la nová publikace statistiky ZN za rok
2002. 
Hlavním tématem NOR je nyní postupn˘ pfiechod na elek-
tronickou hlá‰enku ZN. Bude zaveden pilotní projekt zku-
smého provozu elektronické formy hlá‰ení ZN. Byla dis-
kutována strategie dvoudobého systému - hlá‰ení ãásti
epidemiologické a verifikaãní (histologické potvrzení, sta-
dium) do 30 dnÛ po stanovení diagnózy a stadia, hlá‰ení dru-
hé klinické ãásti charakterizující léãbu bude odesláno po
skonãení primární léãby, nejdéle v‰ak do 6 mûsícÛ po ode-
slání epidemiologického hlá‰ení. Cílem je naplnit znûní
vyhlá‰ky 187/2004 z 5. 11. 2005, v níÏ povinnost hlásit ZN
pfiechází na pracovi‰tû, která pfievzala odpovûdnost za péãi
o onkologicky nemocného. Dosavadní stav, kdy jednu dia-
gnózu hlásí stovky i tisíce subjektÛ je neúnosn˘ a jakékoli
podrobnûj‰í hodnocení údajÛ ZN je dosavadním stavem
omezeno a znehodnocováno. 
âlenové v˘boru byly vyzváni, aby ve sv˘ch nemocnicích
a ústavech projednali s fieditelem zájem o úãast v pilotním
projektu elektronické hlá‰enky a oznámili to pfiedsedovi
âOS do t˘dne, tedy do 26. 4. 2005. Pilotní projekt je otev-
fien i zájemcÛm z dal‰ích nemocnic, které projeví vÛli
a schopnost pfiejít na elektronickou formu hlá‰ení ZN.
SZP musí b˘t projednán signální kód existence hlá‰enky, pro-
toÏe pfiípady nehlá‰ené by nemûly b˘t propláceny. Doc.Vyzu-
la upozornil na potfiebu propracovat zejména hlá‰enky a spo-
jení s ÚZIS/KRZIS pfies internet. ZároveÀ bylo hovofieno
o potfiebû revidovat pfii obsahu, parametrÛ klinické ãásti hlá-
‰enky tak, aby odpovídaly dobû i reáln˘m potfiebám.

3. Dále v souvislosti s NOR informoval prof. Îaloudík o sta-
vu SVOD v návaznosti na úkoly dohodnuté na v˘‰e uvede-
ném jednání na ÚZIS. 
a) Byl diskutován návrh zpfiístupnit epidemiologickou ãást
HZN a strukturu diagnosticko-léãebné péãe bez oznaãení
pracovi‰È a v˘sledkÛ na webu pod www.linkos.cz. Návrh
ãlenové v˘boru âOS jednomyslnû odsouhlasili. 
b) Dále byl diskutován návrh zpfiístupnit údaje o poãtu
léãen˘ch s danou diagnózou a anal˘zy pfieÏití pro dané pra-
covi‰tû, pfiíslu‰n˘ kraj a celou republiku hlásícímu zdra-

votnickému zafiízení pouze na vyÏádání statutárním zástup-
cem u ÚZIS. Souãástí tohoto kompletního SVOD na CD
bude také pfiehled poãtu léãen˘ch s danou diagnózou na
v‰ech pracovi‰tích, která jsou ov‰em kryta kódov˘m ozna-
ãením. Odkódováno mÛÏe b˘t pouze pracovi‰tû Ïadatele.
Srovnání údajÛ z pracovi‰È bude tedy moÏné pouze po vzá-
jemné interní dohodû zástupcÛ pracovi‰È z jejich vlastní-
ho rozhodnutí. Také tento návrh v˘bor âOS jednomyslnû
schválil.
Tyto závûry jednání v˘boru âOS budou oznámeny ÚZIS
a odboru zdravotní péãe MZd, kde lze pfiedpokládat pod-
poru tûmto zásadním inovaãním krokÛm ve vyuÏívání v‰ech
dat NOR, a to pfiedev‰ím v grafické podobû podle aktuál-
ních potfieb uÏivatelÛ.
âlenové v˘boru projevili zájem o praktické ‰kolení v práci
se sw SVOD.

4. Problematika diagnosticko-léãebn˘ch standardÛ. Je tfieba
odli‰it doporuãen˘ medicínsk˘ standard, kter˘ se postupnû
aktualizuje, od daného stavu moÏností proplácet v˘kony
a léky tou ãi onou poji‰Èovnou. Doporuãené standardy
nejsou odrazem moÏností plateb poji‰Èovnou. Zpravidla se
poji‰Èovny k tomuto optimu i v rozvinut˘ch ekonomikách
podle sv˘ch moÏností pouze dotahují. Standard doporuãe-
n˘ âOS mÛÏe b˘t tedy odli‰n˘ a jít nad rámec od standar-
du placeného zdravotním poji‰tûním. Bylo dohodnuto, Ïe
není úãelná forma periodick˘ch publikací odborn˘ch stan-
dardÛ. Tyto jsou v aktualizované podobû pfiístupny na inter-
netu. Kromû americk˘ch a britsk˘ch zdrojÛ mÛÏe slouÏit
jako základ v ãeském jazyce pfiehled diagnosticko léãeb-
n˘ch standardÛ OÚ na www.mou.cz, kter˘ je pfiístupn˘ pfii-
pomínkám i prÛbûÏné inovaci. Takov˘to systém je dosta-
teãnû flexibilní a nevyluãuje ani pofiízení písemné formy ad
hoc, pokud to zájemce potfiebuje. Zásady cytostatické léã-
by vydané âOS spolu s VZP a MZ vyjdou letos jiÏ potfietí
k 1. 7. 2005.

5. Problematika struktury onkologické sítû v âR. DosaÏeno
konsensu o struktufie sítû pracovi‰t onkologické péãe v âR
na základû jiÏ pfiijat˘ch a opakovanû diskutovan˘ch krite-
rií, kterou garantuje âeská onkologická spoleãnost. V tom-
to smûru probûhnou dal‰í jednání s VZP a MZd âR pro dosa-
Ïení vûstníkové podoby dohodnutého. 

6. V˘bor âOS schválil pfiijetí nov˘ch ãlenÛ âOS: Dr. Lehan-
ka (HavlíãkÛv Brod), Dr. Csóka (Dunajská Streda, SR), Dr.
·tuková (Lomnice n/P.)

7. Pfiedseda âOS referoval o stavu kategorizace lékÛ, resp. pro-
blémech s ní v souãasném období spojen˘ch.

8. Prof. Îaloudík vyzval jménem Sekce onkochirurgie a jmé-
nem presidenta kongresu prof. MUDr. M. Rysky, CSc. ãle-
ny âOS k aktivní úãasti na XV. Svûtovém kongresu Mezi-
národní asociace chirurgÛ a gastroenterologÛ (IASG), kter˘
se koná 7.–10. 9. 2005 v Praze a jehoÏ tématy bude také
onkologická problematika. BliÏ‰í informace lze získat na
iasg2005@uvn.cz

onkologické spoleãnosti




