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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

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

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.


