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ZÁPIS  ZE  SCHÒZE  V¯BORU  âESKÉ 
ONKOLOGICKÉ  SPOLEâNOSTI  âLS  JEP,
KONANÉHO  VE  FN BRNù - BOHUNICÍCH 
DNE  23. 1. 2007.

Pfiítomni: Vorlíãek, Abrahámová, Vyzula, Fínek , Jelínko-
vá, Konopásek, Petera, PetruÏelka, Pfiibylová, Stanku‰ová
Omluveni: Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Rob,
Stáhalová.

Pfiítomni jako hosté byli námûstci fieditele FN Brno prim.
MUDr. Ivo Burget a MUDr. Jaroslav Peprla
Hostitelem byl MUDr. Igor Kiss, Ph.D. primáfi Oddûlení
klinické onkologie.

1.Prof. Vorlíãek zahájil schÛzi a uvítal v‰echny pfiítomné.
2.Primáfi MUDr. Kiss seznámil ãleny v˘boru se skladbou

a ãinností KOC FN Brno. Pfiítomné krátce pozdravili
námûstci fieditele FN Brno prim. MUDr. Burget
a MUDr. Peprla.

3.Provedena kontrola zápisu z minulé schÛze. V‰e bylo
splnûno. ZÛstávají v‰ak problémy s dûtskou onkologií
a s pfiedepisováním protinádorov˘ch látek „off label“.
V‰e se stále fie‰í na Ministerstvu zdravotnictví.

4.V˘bor se vûnoval organizaci nadcházejících voleb do
nového v˘boru âOS. Byli navrÏeni ãlenové volební
komise: Dr. ·makal - OLÚ Ple‰, Dr. Pfiibylová - VFN,
Dr. Jelínková - nemocnice Most, Dr. Barto‰ - nemocni-
ce Liberec, Dr. Koláfiová - nemocnice Pardubice, Dr.Fol-
dyna - FTN, Dr. Barkmanová— VFN, Dr. Petráková -
MOÚ, Dr. Svoboda - FN PlzeÀ, Dr. Hessová - FN 
Bulovka.
Pfiedsedkyní komise bude Dr. Pfiibylová, zástupkyní Dr.
Jelínková.

Na Linkos by se mûl vystavit kompletní seznam ãlenÛ
âOS s udáním pracovi‰tû. První kolo dvoukolov˘ch
voleb bude v dubnu. V‰em ãlenÛm âOS bude zaslán
instruktáÏní dopis s upozornûním, kde najdou komplet-
ní seznam ãlenÛ âOS, ze kterého mohou volit. Z tûchto
ãlenÛ mÛÏe kaÏd˘ hlasující navrhnout 15 jmen, které by
rád vidûl ve v˘boru âOS. Dále kaÏd˘ hlasující navrhne
5 dal‰ích jmen, které by rád vidûl ve funkci ãlenÛ reviz-
ní komise. SvÛj návrh za‰le na pfiedti‰tûném orazítkova-
ném formuláfii, kter˘ vloÏí do pfiedti‰tûné zaslané obál-
ky a za‰le po‰tou na pfiedti‰tûnou adresu, a to do urãeného
termínu. Rozhodující bude po‰tovní razítko na odeslané
obálce. Komise vytvofií pofiadník 2Onavrhovan˘ch s nej-
vût‰ím poãtem hlasÛ, ktefií budou kandidovat na ãleny
v˘boru a dal‰ích 5 na ãleny revizní komise. Z tûchto, kte-
fií postupují do druhého kola, budou voliãi právû ve dru-
hém kole volit jednak ãleny v˘boru a dále ãleny revizní
komise. Koneãn˘ poãet ãlenÛ v˘boru bude 11 a koneã-
n˘ poãet ãlenÛ revizní komise bude 3. I ve druhém kole
bude urãen ãasov˘ termín. Rozhodující bude opût razít-
ko na obálce. V obou kolech bude voliãÛm zaslán instruk-
táÏní dopis a seznam souãasn˘ch ãlenÛ v˘boru i revizní
komise. Druhé kolo voleb probûhne v kvûtnu 2007.
NavrÏení ãlenové volební komise pfiedloÏí do pfií‰tí schÛ-
ze v˘boru pfiesn˘ organizaãní plán voleb. Pfiedsedkynû
a místopfiedsedkynû volební komise bude kontaktovat

navrÏené ãleny volební komise a dotáÏe se na jejich sou-
hlas.

5.Firma GlaxoSmithKline vyhla‰uje grant pro mladé
onkology na dvout˘denní odbornou stáÏ v zahraniãí po-
dle svého v˘bûru. Podporováno bude cca 5 onkologÛ.
Návrhy nutno poslat do konce pfií‰tího t˘dne k rukám
prof. Vorlíãka.

6.Pro ãasopis Remedia bude pfiipraveno nûkolik ãlánkÛ.
Lékov˘ profil léãiv Sunitinib a Sorafenib pfiipraví doc.
PetruÏelka, léãiva Lapatinib prof. Abrahámová a léãiva
Dasatinib dr. Doubek.

7.Na 14. kongresu internistické spoleãnosti vystoupí doc.
PetruÏelka, doc.Fínek a dr. ·afanda s pfiedná‰kou s onko-
logickou tematikou.

8.Liga proti rakovinû pfiistoupila k maximální podpofie
PafiíÏské charty. V˘bor âOS se jednohlasnû k této ini-
ciativû pfiipojuje.

9.Lékafiská komora se dotazuje na ãekací doby na rÛzné
v˘kony v onkologii. âekací doby jsou indikátorem kva-
lity péãe. âekací doby na ozafiování zjistí SROBF. V rám-
ci KOC/KOS jsme schopni sledovat ãekací doby na radi-
odiagnostická vy‰etfiení. Toto v‰ak náleÏí do ranku
Radiologické spoleãnosti. âekání na hospic a na násled-
nou symptomatickou léãbu by mûla vy‰etfiit Spoleãnost
pro studium a léãbu bolesti . Sledování ãekacích dob na
operaãní chirurgick˘ v˘kon náleÏí Chirurgické spoleã-
nosti. Zji‰Èování ãekacích dob na medikamentosní pro-
tinádorovou léãbu náleÏí âOS, ale v˘bor konstatuje, Ïe
tyto doby jsou v rozsahu nûkolika dnÛ a takovéto ãeká-
ní nemÛÏe onkologického pacienta v Ïádném pfiípadû
po‰kodit. Zji‰Èování tûchto ãísel je nov˘ a velmi nároã-
n˘ úkol, kter˘ není moÏno splnit bez jasn˘ch pravidel.

10.V˘bor âOS vítá velmi aktivní práci karcinoidové sku-
piny a pfiijímá nad touto skupinou odbornou garanci.
Personální sloÏení karcinoidové skupiny sdûlí doc. 
PetruÏelka a náplÀ jejich ãinnosti bude uvefiejnûn na
stránkách „linkosu“.

11. Dne 8.1. zemfiel ve vûku 94 let MUDr. RNDr. Archi-
miro Caha, CSc., kter˘ byl dlouholet˘m primáfiem
nynûj‰ího MOÚ. âest jeho památce.

12. Dosud ustavená a pfiíslu‰nou vyhlá‰kou pojmenovaná
KOC/KOS byla garantována âOS a pro‰la jejím v˘bû-
rov˘m fiízením. Je tfieba zvefiejnit kriteria, podle kter˘ch
byla centra ustavována tak, aby mohlo b˘t uznáno v˘bû-
rové fiízení na jejich vznik nebo podle tûchto kriterii
mohla probûhnout nová v˘bûrová fiízení na pÛdû Mi-
nisterstva zdravotnictví a tak byla stávající KOC/KOS
zcela oficiálnû potvrzena.

13.V˘bor âOS nominoval MUDr. R. Demlovou z MOÚ
Brno a MUDr. P. Tesafiovou, CSc. z Onkologické kli-
niky VFN Praha jako ãlenky t˘mu pro onkologické pfií-
pravky na pÛdû SÚKL. 

14.Dr. Pfiibylová informovala, Ïe se zúãastnila jednání na
Ministerstvu práce a soc. vûcí. ·lo o konsultaãní jedná-
ní s ministrem o dopadu pokroku lékafiské vûdy na posu-
zování invalidity pro úãely dÛchodového poji‰tûní.
Onkologické diagnózy jsou posuzovány vût‰inou v sou-
ladu s nastaven˘mi kriterii.

15.Byli pfiijati noví ãlenové âOS: Gombo‰ová Jana - MOÚ,
MatûjÛ Martin - VFN, Ettler Karel - FN Hradec Králo-
vé, Pizinger - FN PlzeÀ.

onkologické spoleãnosti
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16.Pacientská ãást na‰eho portálu Linkos se velmi rozrost-
la. NavrÏen propagaãní leták a malé vizitky urãené pro
pacienty na onkologick˘ch ambulancích. Tyto materi-
ály upozorÀují pacienty na informace Linkosu, které jsou
právû jim urãené. âlenové v˘boru kvitují tento poãin
s uspokojením.

17.V˘bor âOS jednal o nové úhradové vyhlá‰ce VZP, pro-
ti které má zásadní v˘hrady a bude usilovat o brzkou
nápravu. Materiál k jednání je ve stádiu pfiíprav. 

18.Prof. Abrahámová informovala o stavu hlásivosti
NOR za rok 2005. Uveden˘ rok nemÛÏe b˘t uzavfien

pro nedostatky v poãtech hlá‰enek. Dohodnuto, Ïe
stav hlásivosti bude pravidelnû publikován na portá-
lu Linkos.

19.V˘bor âOS pfievzal zá‰titu nad kurzem akupunktury,
pofiádáné v srpnu 2007 zamûfiené na léãbu bolesti.

Pfií‰tí schÛze v˘boru âOS bude 20.2. 2007 v Praze Motole
v pavilonu dûtské onkologie (bílá budova proti nemocnici
na Homolce.

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
V Brnû dne 23. 1. 2007

o n k o l o g i c k é   s p o l e ã n o s t i

ZÁPIS ZE SCHÒZE V¯BORU 
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI 
KONANÉ DNE 20. 2. 2007 V PRAZE 
VE FN MOTOL

Hostitelem byl prof . MUDr. T. Eckschlager, CSc.
Pfiítomni: Vorlíãek, Abrahámová, Vyzula, Aschermanno-
vá, Jelínková, Eckschlager, Stáhalová, Konopásek, Petru-
Ïelka, Petera, Pfiibylová, Stanku‰ová, Cwiertka
Omluveni: Fínek, Rob.

1. SchÛzi zahájil Prof. Vorlíãek pfiivítáním pfiítomn˘ch
a kontrolou zápisu z minulé schÛze.
Odezva na stipendium pro mladé onkology vypsané fir-
mou Glaxo SmithKline byla veliká. Pfiihlá‰ky odeslal
Prof. Vorlíãek sponzorovi.

2. Velká pozornost byla vûnována nadcházejícím volbám
do v˘boru âOS. Pfiedsedkynû volební komise Dr. Pfii-
bylová kontaktovala v‰echny navrÏené ãleny volební
komise, v‰ichni s ãlenstvím a prací v této komisi sou-
hlasili. Dr. Foldyna, pÛvodnû navrÏen˘ za ãlena komise,
nebyl v dobû jmenování dosud ãlenem âOS, proto byl
nahrazen Dr. ·vebi‰ovou z Olomouce.
Volební lístek prvního kola bude opatfien hlaviãkou
âOS a barevn˘m razítkem. V‰em ãlenÛm spoleãnosti
bude poslán tento první volební lístek sekretáfikou âOS
paní Caskovou, a to nejpozdûji do 26.3.07. Revizní
komise bude zvolena v poãtu 3, v˘bor v poãtu 11.
I druhé volební kolo bude provedeno papírovou for-
mou.
Doprovodn˘ dopis k prvnímu i druhému volebnímu
kolu bude zvefiejnûn na portálu Linkos, kde je uveden
i seznam v‰ech ãlenÛ âOS.

3. Nadchází doba hodnocení ãinnosti odstupujícího v˘bo-
ru âOS.
KaÏd˘ ãlen v˘boru za‰le Prof. Vorlíãkovi bûhem 2 t˘d-
nÛ informace o tom, co si myslí o ãinnosti v˘boru
a o tom, co se v‰e podle jeho názoru bûhem volebního
období udûlalo. Tato zpráva musí b˘t odeslána nejpo-
zdûji do 2.3.07.

4. KaÏd˘ ãlen v˘boru mÛÏe na portál Linkos napsat o svém
vlastním pfiínosu pro ãinnost v˘boru âOS, o splnûní ãi
nesplnûní sv˘ch pfiedstav a cílÛ bûhem funkãního obdo-
bí, eventuálnû popsat své budoucí cíle v pfiípadû, Ïe bude
opût zvolen.

5. Diskutován dopis Dr. Horákovi, fiediteli VZP, kter˘
zkoncipoval prof. Vorlíãek a v‰em ãlenÛm v˘boru pfied-
poslal. Text dopisu byl schválen. Tento dopis se t˘ká
financování péãe o onkologické pacienty v Komplex-
ních onkologick˘ch centrech a skupinách a reaguje na
návrh zvlá‰tních smluv, které nedávno obdrÏela zdravo-
tnická zafiízení. V dopise je uvedeno, které body smlou-
vy poÏaduje âOS zmûnit.
Dopis byl po schválení ihned odeslán. K tématÛm obsa-
Ïen˘m v dopise budou zástupci âOS diskutovat s Dr.
Horákem na schÛzce, která byla svolána na 26.2. v 9.30
v Brnû. Za v˘bor âOS se zúãastní prof. Vorlíãek, prof.
Vyzula a prof. Abrahámová.
Dohodnuto, Ïe text zmínûného dopisu bude zaslán
i v‰em vedoucím KOC/KOS.
âlenové v˘boru-radioterapeuti pfiipomínají, Ïe pfii jed-
nání je tfieba zmínit i uchování bodov˘ch hodnot pro
radioterapii. Velmi vehementnû se bude o tento pro-
blém zajímat v˘bor SROBF. Pfiedseda SROBF 
Dr. Petera pfiislíbil napsat Dr. Horákovi vlastní dopis.

6. Publikace Zásady cytostatické léãby, kde jsou obsaÏe-
ny na‰e léãebné „guidlines“, bude vydávána pravidel-
nû kaÏd˘ rok. Jako zvlá‰tní kapitola budou zafiazena
i pravidla pro podávání rÛstov˘ch faktorÛ a dal‰í kapi-
tolou budou zásady antiemetické léãby. V tûchto zása-
dách se budeme drÏet evropsk˘ch norem. Evropské
normy pro uÏití antiemetik obstará prof. Vorlíãek, nor-
my pro rÛstové faktory doc. PetruÏelka. 
Pojednání o uÏití antibiotik v onkologii bude zafiazeno
aÏ do pfií‰tího vydání, neboÈ pfiíprava bude velmi prac-
ná a zodpovûdná. Uvedené zmûny pfii vydávání pojed-
nané publikace byly schváleny v‰emi ãleny v˘boru.

7. Mgr. ·irok˘, redaktor zdravotnick˘ch novin, vyzval
v˘bor k napsání odborn˘ch ãlánkÛ do pfiílohy ZN Lékafi-
sk˘ch listÛ. Tento návrh vítáme. Nûkteré KOC/KOS
chtûjí tento prostor vyuÏít k vlastní prezentaci. K úãas-
ti na publikacích se jiÏ pfiihlásily KOC âeské Budûjo-
vice a KOC Brno, nemocnice U sv. Anny. Organizaãnû
si bere tento problém na starost doc. Konopásek. âlán-
ky je tfieba napsat do konce bfiezna.

8. Prof. Vorlíãek informoval o dopise Klubu skeptikÛ
Sysifos, ktefií Ïádají o posouzení praktik alternativní
medicíny a dále poÏadují omezení propagace i prakti-
kování nebezpeãn˘ch metod alternativní medicíny.
Dopis pfiedán k vyfiízení revizní komisi.
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9. Diskutován edukaãní program EUNI. V˘bor se rozhodl,
Ïe tento program bude podporován na stránkách Linkos.

10. âeská spoleãnost pro sexuální medicínu Ïádá o spolu-
práci na projektu v rámci Evropské spoleãnosti téhoÏ
zamûfiení. Vzato na vûdomí.

11. Mezi nûkter˘mi onkology jsou snahy o zaloÏení Spo-
leãnosti pro v˘zkum zhoubn˘ch nádorÛ. V˘bor kon-
statuje, Ïe je jiÏ zaloÏena Sekce prediktivní a diagnos-
tické onkologie. Pokud by tato spoleãnost vznikla, pak
âOS má zájem o úzkou spolupráci.
Dopis Doc. Hajdúcha, t˘kající se zaloÏení v˘‰e uvede-
né spoleãnosti, bere v˘bor na vûdomí.

12. Byli pfiijati tito noví ãlenové âOS: Dr. Foldyna, FTN,
Dr. Novák, MÚ, Dr. Sirák, Hr. Králové, Dr. Hajduk,
Prostûjov.

13. Dne 1.3.07 bude v˘borem âOS svolána tisková konfe-
rence. Zvefiejnûna a diskutována budou tato témata: 1)
v˘sledky jednání âOS s VZP, 2) zfiízení internetov˘ch
stránek pro pacienty, které jsou umístûny na portále Lin-
kos, 3) ãinnost a v˘znam KOC/KOS a jejich úzká spo-
lupráce s periferními onkology a onkologick˘mi ordi-
nacemi.
Na tiskovou konferenci budou pozváni vedoucí
KOC/KOS. Pfied konferencí bude vydána tisková zprá-
va, která bude odeslána v‰em zainteresovan˘m v úter˘
27. 2. 07.

14. Prof. Abrahámová informovala o schÛzi Rady NOR,
z jejíhoÏ zasedání dostali v‰ichni zápis.

Je logické, Ïe se rozvolÀuje pÛvodní struktura NOR
a vydûlují se NOR z velk˘ch celkÛ tak, aby velké
nemocnice mûly vlastní NOR . Jedinû tak budou
moci kontrolovat ãinnost pfiíslu‰n˘ch NOR. Takto
se osamostatnil NOR Pardubice, NOR Zlín a NOR
Vysoãina.. Zatím se nepodafiilo osamostatnûní
NOR ve FN Bulovka a jeho uvolnûní ze svazku
regionálního NOR pro Hl. m. Prahu. V‰ichni
ãlenové v˘boru âOS osamostatnûní NOR ve FN
Bulovka podporují. Prof. Abrahámová zkoncipuje
dopis pro námûstkyni Hellerovou se Ïádostí o toto
osamostatnûní.

15. Prim MUDr. Stáhalová informovala o rizikov˘ch
pfiíplatcích vyplácen˘ch v prostfiedí s chemick˘mi
kancerogeny, kter˘mi jsou také cytostatika. 
FNB si vyÏádala nezávisl˘ právní posudek, ze které-
ho vypl˘vá, Ïe nov˘m zákoníkem práce ani nov˘m
nafiízením vlády nedo‰lo v tomto k Ïádné zmûnû.
Cytostatika jsou nadále povaÏována za chemické kan-
cerogeny, a tudíÏ nárok na pfiiznání statutu rizikové-
ho pracovi‰tû, a tím i pfiíplatku, trvá. Ministerstvo
zdravotnictví si vyÏádalo rovnûÏ právní stanovisko
a koneãn˘ názor bude po zítfiej‰ím zasedání na MZ
sdûlen v‰em zdravotnick˘m zafiízením.

Pfií‰tí schÛze v˘boru âOS bude 3.4. 2007 v Brnû na MOÚ.
Zapsala prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

V Praze dne 20.2.2007
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v˘zva redakce

âasopis Klinická onkologie je nepfietrÏitû vydáván jiÏ od roku 1988. Pfiiná‰í originální práce, epidemiologické studie,
pfiehledové práce, kasuistiky a rÛzná sdûlení od ãesk˘ch a slovensk˘ch autorÛ z oblasti onkologie. Cílem redakãní rady
je zv˘‰it citovanost ãasopisu, a proto si Vás dovolujeme upozornit na existenci stále se roz‰ifiujícího archívu ãaso-
pisu, kter˘ naleznete na internetov˘ch stránkách âeské onkologické spoleãnosti v sekci „CeloÏivotní vzdûlání“ 
(www.linkos.cz/vzdelavani/klin_onko.php). Chceme Vás poÏádat, abyste pfii psaní Va‰ich publikací do ãesk˘ch
a zejména zahraniãních odborn˘ch ãasopisÛ mysleli na bohat˘ informaãní zdroj, za kter˘ ãasopis Klinická onko-
logie v na‰ich podmínkách povaÏujeme.

Za spolupráci dûkují ãlenové Redakãní rady a redaktofii Klinické onkologie.


