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Vliv rekonstrukcí na dal‰í onkologickou diagnostiku a léãbu
Rekonstrukce prsu nemá podstatn˘ vliv na dal‰í onkolo-
gickou léãbu, ani nesniÏuje riziko zhor‰ení onkologické
péãe v dÛsledku interference se zobrazovacími dispenzari-
zaãními vy‰etfieními.

Vliv radioterapie na rekonstrukci
Chirurgové si naopak velmi dobfie uvûdomují podstatn˘
vliv radioterapie na kosmetick˘ v˘sledek resp. kompli-
kace rekonstrukcí a toto téma je v souãasnosti hlavním
pfiedmûtem kontroverzí. Nutnost radioterapie totiÏ
v dobû primární operace zpravidla neb˘vá je‰tû známa,
upfiesní se aÏ podle v˘sledku histopatologického vy‰et-
fiení. Ozáfiení implantátu zvy‰uje ãetnost kapsulárních
kontraktur, ozáfiení laloku vede k pozdní fibróze rekon-
struovaného prsu. Pfiístup lékafiÛ MSKCC v ãele s ‰éfem
rekonstrukãního t˘mu P. Cordeirem je v‰ak pomûrnû jed-
noznaãn˘. Pacientka je o negativním vlivu pfiípadné radi-
oterapie informována a sama si rozhodne, jestli i pfiesto
okamÏitou rekonstrukci podstoupí. Vût‰ina pacientek ji
podstoupí. Cordeiro je znám˘ sv˘mi publikacemi vyzní-
vajícími ve smyslu: radioterapie sice zvy‰uje riziko kom-
plikací rekonstrukcí prsu (implantátem i lalokem), nic-
ménû nepfiedstavuje kontraindikaci a naprostá vût‰ina

ozáfien˘ch pacientek je s rekonstrukcí spokojena. Nutno
ale podotknout, Ïe na nûkter˘ch jin˘ch svûtov˘ch pra-
covi‰tích nemá tato filozofie tak entuziastické zastánce.

Podíl Ïen podstupujících rekonstrukci
Okolo 60 let vûku volí rekonstrukci po mastektomii asi polo-
vina Ïen. V mlad‰ím vûku je podíl vy‰‰í, ve star‰ím vûku
niÏ‰í. Vûk samotn˘, ani pokroãilost nádorového onemoc-
nûní nepfiedstavují kontraindikaci rekonstrukce. Setkal jsem
se i s pfiípadem náhrady prsu u diseminované pacientky,
která si ji zkrátka pfiála.

Jistû, podobnû jako v oblasti kinematografie, sportu, svû-
tového v˘znamu na‰ich zemí a Ïivotního stylu vÛbec, ani
v mamárních rekonstrukcí se nemÛÏeme beze zbytku srov-
návat s USA. Nicménû jsem si mezi otázkami americk˘ch
„kolegÛ“ i ostatních stáÏistÛ z jin˘ch zemí pfiipadal mnoh-
dy hodnû rozvojovû. OkamÏité mamární rekonstrukce do
moderní léãby karcinomu prsu prostû patfií, a to je neod-
diskutovatelné.

Dûkuji vedení Masarykova onkologického ústavu v ãele
s prof. Vyzulou a prof. Îaloudíkem za pozitivní pfiístup k pro-
blematice a za finanãní zaji‰tûní mé stáÏe.

z p r á v a

onkologické spoleãnosti

SPRÁVA ZO SCHÔDZE V¯BORU SLOVENSKEJ
ONKOLOGICKEJ SPOLOâNOSTI BRATISLAVA,
NÁRODN¯ ONKOLOGICK¯ ÚSTAV, 16.2.2007

Prítomní: ãlenovia v˘boru: Andra‰ina Igor, Bella Vladimír,
BerÏinec Peter, Kau‰itz Juraj, Makaiová Izabela, Malec
Vladimír, Mardiak Jozef, PackaÀ Tibor, ·álek Tomá‰, ·pá-
nik Stanislav, Wagnerová Mária, ãlen revíznej komisie:
Hrub˘ Richard. Neprítomní - ospravedlnení: Koza Ivan,
·ufliarsky Jozef

Schôdzu otvoril doc. Mardiak, predseda Slovenskej onko-
logickej spoloãnosti (SOS). 
MUDr. Bella - informoval o aktuálnej finanãnej situácii
SOS. Bude vykonaná revízia majetku. 
Doc. BerÏinec - informoval o moÏnom postupe aktualizá-
cie www stránok SOS. V˘bor schválil vytvorenie nov˘ch
stránok a ich priebeÏné udrÏiavanie firmou Reisel, s.r.o.,
ktorá zabezpeãuje aj stránky Slovenskej lekárskej spoloã-
nosti. 
Doc. Mardiak - informoval o pozitívnych kontaktoch s âes-
kou onkologickou spoloãnosÈou (âOS). V˘bor spoluprácu
s âOS podporuje a vyz˘va ãlenov SOS k zv˘‰enej publi-
kaãnej aktivite v ãasopise âeskej a Slovenskej onkologic-
kej spoloãnosti: Klinická onkologie. 

Prebehla diskusia o príprave Bratislavsk˘ch onkologick˘ch
dní. Firma Solen prezentovala svoju ponuka na moÏnú orga-
nizáciu podujatia. Nasledovala diskusia, vec dopracuje doc.
Mardiak. Pracovn˘ termín: október 2007, hlavná téma:

Gynekologické malignity, odborn˘ program: MUDr. ·uf-
liarsky.
V˘bor Ïiada organizátorov odborn˘ch podujatí, ktorí sa
uchádzajú o garanciu SOS, aby predloÏili svoje Ïiadosti a pra-
covné programy podujatí na druh˘ polrok 2007 do júna 2007.
Doc. Wagnerová - navrhla vytvoriÈ sekciu Geriatrickej
onkológie. V˘bor vyjadril podporné stanovisko k príprave
sekcie. MUDr. Malec - informoval o príprave Banskoby-
strick˘ch onkologick˘ch dní. Téma: Nádory CNS. Termín:
jún 2007.
V˘bor zobral na vedomie informáciu riaditeºky Národné-
ho onkologického registra - Dr. Ondru‰ovej o chybách pri
vyplÀovaní Hlásení onkologick˘ch ochorení.
Doc. Makaiová - informovala o príprave Pracovnej skupi-
ny pre zobrazovacie metódy v onkológii. V˘bor vyslovil
podporu tejto iniciatíve. 
K Ïiadosti MUDr. Rattaja o stanovisko k prevádzke gama
noÏu sa v˘bor nevyjadril a odporúãa komunikovaÈ so Slo-
venskou spoloãnosÈou radiaãnej onkológie. 
V˘bor vyhovel Ïiadosti MUDr. Pavla Lukaãku o finanãnú
podporu úãasti na v˘uãbovom kurze ESTRO v Dubline vo
v˘‰ke 11 000 SK. 
Firma GlaxoSmithKline poÏiadala o odbornú garanciu
a vedenie registra pacientov lieãen˘ch prípravkom lapati-
nib. V˘bor sa k otázke nevyjadril, vzhºadom na ch˘bajúce
podrobnej‰ie informácie o protokole a projekte. 

ëal‰ie stretnutie v˘boru bude 18.4. 2007.
zapísal:

Doc. MUDr. Peter BerÏinec, CSc.
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ZÁPIS ZE SCHÒZE V¯BORU âOS KONANÉ 
DNE 3. 4. 2007 V BRNù NA MASARYKOVù 
ONKOLOGICKÉM ÚSTAVU

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

1. Úãastníky pfiivítal pfiedseda âOS prof. Vorlíãek.

2. Hostitelem v˘borové schÛze byl fieditel MOÚ prof.
Vyzula, kter˘ úãastníky uvítal a pronesl sdûlení, bûhem
kterého ãleny v˘boru seznámil s novinkami v ústavu. Na
MOÚ zfiídili novou jednotku preventivní onkologie, dále
zafiízení pro PET s plánem na otevfiení vlastního cyklo-
tronu. Vplánu je v˘roba krátkodob˘ch izotopÛ pro onko-
logickou diagnostiku. Dal‰í novinkou je vyuÏívání
dobrovolníkÛ, dále smûrování nemocn˘ch pfies interak-
tivní recepci. Sdûlení bylo ilustrativní a velice zajímavé.

3. Kontrolou zápisu zji‰tûno, Ïe ve‰keré úkoly byly splnûny.

4. Dr. Pfiibylová, pfiedsedkynû volební komise, informo-
vala, Ïe ve‰keré volební lístky pro první kolo byly roze-
slány, nedo‰lo k Ïádn˘m obtíÏím. První kolo konãí
15.4.07. Volební komise se sejde 20.4., aby spoãítala
do‰lé hlasy a pfiipravila druhé kolo voleb. Pfiedpokládá
se, Ïe v˘sledky druhého kola budou známy na pfií‰tí
v˘borové schÛzi.

5. Pfiedseda v˘boru konstatoval, Ïe do‰lo k dohodû mezi
âOS aVZP(Dohoda ovzájemném porozumûní). Posled-
ní jednání na úrovni v˘konn˘ch fieditelÛ VZP, jehoÏ se
za âOS zúãastnili prof. Vorlíãek, prof. Vyzula, prof..
Abrahámová a doc. Du‰ek, se konalo dne 30.4.07. Doc.
Du‰ek dodal podklady ve formû ãísel ukazujících p-
racovníkÛm VZP incidenci a prevalenci nejãastûj‰ích
solidních nádorÛ dospûl˘ch (karcinom prsu, kolorektál-
ní karcinom, bronchogenní karcinom). Souãástí byl i kva-
lifikovan˘ odhad na rok 2007 podle rozsahu onemocnû-
ní uveden˘ch chorob. Podle tûchto podkladÛ se poãítaly
v˘daje na nejdÛleÏitûj‰í a nejnákladnûj‰í léky zejména
biologické preparáty a hormonální léãiva. U vût‰iny lékÛ
do‰lo ke koncensu (Herceptin, Faslodex, Avastin, Erbi-
tux, Alimta, Tarceva), inhibitory aromatázy budou je‰tû
pfiedmûtem dal‰ího jednání. O smlouvû a jednání s VZP
byli v‰ichni ãlenové v˘boru av‰ichni vedoucí KOC/KOS
písemnû vyrozumûni.
Pfii nadcházející smlouvû mezi ZZ, která jsou sídlem
KOC/KOS, je tfieba trvat na znûní Smlouvy o porozu-
mûní a nelze pfiistoupit na jakákoliv omezení ve finan-
cování v˘‰e uveden˘ch lékÛ navrhovaná nûkter˘mi
poboãkami VZP. ¤editel VZP Dr. Horák znovu potvr-
dil, Ïe finance pÛjdou za pacientem. Nelze tedy pfii-
stoupit na jakékoliv limity vycházející z jak˘chkoliv
ãísel z minulosti.
SchÛze Asociace nemocnic je svolána na 12.4., kde
budou pfiítomni za âOS doc. Du‰ek a doc. Fínek, ktefií
managementÛm ZZ smysl Smlouvy mezi âOS a VZP
vyloÏí.

6. Nastává pfiíprava nov˘ch Zásad cytostatické léãby, kte-
rá jsou léãebn˘mi standardními doporuãeními âOS.
Návrh dostaneme k oponování 10.5.07.

7. âlánky do Zdravotnick˘ch novin , které garantuje doc.
Konopásek, mají koneãn˘ termín odevzdání 11.4.07.

V‰e je na dobré cestû a polovina ãlánkÛ jiÏ byla ode-
vzdána.

8. Zástupci spoleãnosti Medical Network, a.s. informo-
vali prof. Vorlíãka, Ïe by chtûli v âR zfiídit a provozo-
vat síÈ PETÛ. V˘bor âOS si je vûdom, Ïe PET je sou-
ãástí komplexní onkologické péãe, uvedenou informaci
bere na vûdomí, ale není sám kompetentní k r-
ozhodování. Situaci nutno fie‰it v souãinnosti s ostatní-
mi odborn˘mi spoleãnostmi, zejména se Spoleãností
nukleární medicíny a samozfiejmû v souãinnosti
s Ministerstvem zdravotnictví.

9. Paní Dr. Pánová (Odbor zdravotní péãe MZ) se obráti-
la na v˘bor âOS se Ïádostí o posouzení návrhu spo-
leãnosti Hyperthermia s .r.o., která Ïádá o zafiazení
léãebné metody celotûlové hypertermie a její schvále-
ní MZ. V˘bor projednal uvedenou Ïádost, obecnû vní-
má tuto metodu jako pfiínosnou. NemÛÏe v‰ak rozhod-
nout na základû poskytnuté dokumentace. Îádá
o zaslání pfiíslu‰né komplexní dokumentace v‰em pfií-
slu‰n˘m odborn˘m spoleãnostem, zejména SROBF.

10. V˘bor vzal na vûdomí stíÏnost nakladatelství Grada, kte-
ré si stûÏuje na zneuÏití a zcela chybnou interpretaci
obrázkÛ z publikace „Atlas nádorÛ prsu“ (autorÛ Abra-
hámová, Pov˘‰il, Horák), a to bez jakékoliv domluvy
s nakladatelstvím. Ke stíÏnosti zavdala pfiíãinu Dr. Enge-
lová z chirurgické kliniky FNB. V˘bor je pfiesvûdãen,
Ïe za uveden˘ prohfie‰ek je zodpovûdná pouze Dr.
Engelová. Jde jednoznaãnû o poru‰ení autorsk˘ch práv.
Prof. Vorlíãek napí‰e Dr. Engelové dopis, neboÈ jme-
novaná lékafika je ãlenkou âOS.

11. Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., b˘val˘ mnohalet˘
pfiedseda âOS, bude slavit v˘znamné Ïivotní jubileum.
Prof. Vorlíãek, pfiedseda spoleãnosti, napí‰e za v˘bor
âOS panu profesorovi blahopfiejn˘ dopis a za âOS mu
bude udûlena Pamûtní medaile Jana Evangelisty Pur-
kynû. 

12. Dopis doc. Babjuka o aktivitách onkologické sekce
âUS bereme na vûdomí. âlenové v˘boru upozorÀují
na to, Ïe léãebné standardy pro jednotlivé dg by mûly
b˘t spoleãn˘m dílem v‰ech zainteresovan˘ch odbor-
n˘ch spoleãností a konsensuálnû jimi pfiijaty. V pfiípa-
dû urologick˘ch nádorÛ jde o spolupráci na standardech
s âOS a SROBF.

13. Dr. Viãarová, fieditelka sekretariátu âLS JEP, oznamu-
je, Ïe pokud je zájem o ohodnocení vzdûlávacích akcí,
sekretariát âLS JEP toto ohodnocení zajistí bezplatnû.
Na pfiání pfiipraví i certifikáty (1 certifikát á 3,- Kã).
Podmínkou je poÏádat sekretariát âLS JEP minimálnû
2O dní pfied konáním akce a zároveÀ poslat pfiedbûÏn˘
program. Sekretariát âLS JEP ohodnotí akci kredity
a zajistí i evidenãní ãíslo ohodnocené akce (od âLK).

14. Nakladatelství Grada poslalo návrh na ocenûní knih:
Neuroendokrinní nádory (autor Oldfiich Louthan), Chi-
rurgie karcinomu plic (autor Jifií Klein) a Klinická onko-
logie pro sestry (autofii Vorlíãek, Arahámová, Vorlíã-
ková). V˘bor sdûluje, Ïe poslední z jmenovan˘ch
monografií jiÏ byla ocenûna cenou V˘boru âOS. K osta-
tním publikacím se není moÏno vyjádfiit, neboÈ je ãle-
nové v˘boru neznají. Prof. Abrahámová zajistí vytvo-
fiení diplomu pro ocenûnou publikaci.

o n k o l o g i c k é   s p o l e ã n o s t i
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15. Prim. Jake‰ová, onkoloÏka z Tábora, Ïádá v˘bor âOS
o podporu a sdûluje, Ïe onkologické oddûlení v Tábofie,
které je souãástí plicního oddûlení, má b˘t zru‰eno a ve‰-
kerá chemoterapie má b˘t provádûna vPísku. V˘bor âOS
bere na vûdomí a doporuãuje prim. Jake‰ové, aby vznik-
lou situaci fie‰ila v rámci pfiíslu‰ného kraje. Jakékoli vyjá-
dfiení k uvedenému stavu není v kompetenci âOS.

16. Dopis Dr. Suchopára (Drug agency) - posílá seznam
v‰ech preparátÛ pouÏívan˘ch v onkologii, které nema-
jí v SPC pfiesnou indikaci v souladu se stagingem nádo-
rové choroby. âlenové v˘boru berou informaci na vûdo-
mí s tím, Ïe je jim v podstatû známa a její fie‰ení nevidí
v souãasnosti jako naléhavé.

17. V˘bor âOS se vyslovil pro zá‰titu akce 10. setkání mla-
d˘ch onkologÛ v Medlovû, které se bude konat ve dnech
14.-17.6.07.

18. Doc. Fínek, pokladník âOS, pfiednesl zprávu o hospo-
dafiení. Stav FONDu JEP k 31.12.O6 je 393 O19,33 Kã,
stav FONDu JEP k 1.1 .07 je 579 470,86 Kã. Ze zprá-
vy revizní komise âOS vypl˘vá, Ïe ãlenové uvedené
komise se pravidelnû zúãastÀovali schÛzí v˘boru âOS
a konstatují, Ïe rozhodnutí pfiedsedy a místopfiedsedy
v˘boru byla v souladu s právními pfiedpisy, Stanovami
a ostatními pfiedpisy âLS JEP. Revizní komise schvá-
lila zprávu o hospodafiení . V˘bor bere na vûdomí. 

19. Je tfieba zaplatit 60 tisíc pfiíspûvku za doruãování ãaso-
pisu Medical tribune ãlenÛm âOS. Platba byla schvá-
lena pro tento rok .

20. Je tfieba zkontrolovat „modrou knihu“, zda je v soula-
du s SPC. Nefie‰íme dûtskou onkologii.

21. Prof Abrahámová se dotazuje, zda je nezbytnû nutné
posílat materiál k vy‰etfiení na Her2/neu pouze do labo-

ratofie v Olomouci . Pfiesto, Ïe poskytnuté v˘sledky jsou
velmi kvalitní, zasílání bloãkÛ po‰tou ãiní neskonalé
organizaãní obtíÏe, nûkolikrát byla zaznamenána jejich
ztráta, v˘sledky pfiicházejí rovnûÏ po‰tou, a to s urãi-
tou prodlevou. Tento problém vyvstává nyní zvlá‰tû n-
aléhavû, neboÈ Herceptin na podkladû uveden˘ch
vy‰etfiení se podává jiÏ v adjuvanci. V˘bor netrvá na
existenci pouze jedné referenãní laboratofie a uvedené
vy‰etfiení mohou provádût v˘hradnû certifikované
laboratofie. Spoleãnost patologÛ bude poÏádána o je-
jich seznam. Tento problém bude dále diskutován na
Onkologickém fóru v kvûtnu t. r. JelikoÏ vy‰etfiení na
Her2/neu je vy‰etfiením obligatorním a podmiÀuje se
jím event. pouÏití Herceptinu, mûla by nepochybnû toto
vy‰etfiení poji‰Èovna hradit.

22. P¤IJATÍ NOVÍ âLENOVÉ: Va‰kÛ Vladimír - FN
u sv. Anny, Kalábová Hana - FN Hradec Králové,
¤ehofiek Petr - FN u sv. Anny, ·efrhansová Lucie -
FN PlzeÀ, Nechvátal Luká‰ - KN Pardubice, Weinreb
Michal - FN Brno, Herálek Jifií - FN KV, Kesselová
Michaela - FN Olomouc, RÛÏková Vûra - FN Olo-
mouc, Kunertová Olga - centrum Gaudia, Praha, Hfiiv-
Àacká Jana - MOÚ, Salavec Miloslav - FN Hradec Krá-
lové, Richter Igor - KOC Liberec, Ansorgová
Veronika - KN Liberec, Klimenko Oxana - 1.LF UK,
Kasáãová Gabriela - FTN Praha, Arnetová Vladimíra
- FN PlzeÀ, Vo‰mik Milan - FN Hradec Králové, Frey
Tomá‰ - FN KV, Cvek Jakub - KOC Nov˘ Jiãín, Heso-
vá Katefiina - FNB Praha.

23. Pfií‰tí schÛze v˘boru se bude konat 15.5.07 v Ústavu
radiaãní onkologie na Bulovce.

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Brno 3. 4. 2007
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VáÏení ãtenáfii a autofii,
ãasopis Klinická onkologie Vám jiÏ od roku 1988 nepfietrÏitû pfiiná‰í pfiíspûvky ãesk˘ch a slovensk˘ch autorÛ z oblasti onkologie. Cílem
redakãní rady je neustále zvy‰ovat kvalitu ãasopisu, a proto v souãasné dobû dochází k fiadû zmûn, na které Vás chceme upozornit. 
V první fiadû Vás chceme informovat o vzniku elektronické verze ãasopisu Klinická onkologie na stránkách âeské onkologické spo-
leãnosti âLS JEP, www.linkos.cz. 
Vyhledávání v archívu je na základû citací, jmen autorÛ, slov v názvu a klíãov˘ch slov. Elektronick˘ archív Vám nabízí moÏnost auto-
matického vytvofiení citací pro Vá‰ pfiípadn˘ „seznam pouÏité literatury“ a rovnûÏ moÏnost zaslat vyhledané ãlánky e-mailem, stejnû
jako upozornûní na nové ãíslo ãasopisu.
V souvislosti se vznikem elektronické verze ãasopisu a dále se snahou o jeho zafiazení do globálních biomedicínsk˘ch databázov˘ch
zdrojÛ, si dovolujeme v‰echny potenciální autory upozornit na zmûny v poÏadavcích na rukopisy pfiíspûvkÛ do ãasopisu Klinická onko-
logie. Nové instrukce k pfiípravû rukopisÛ naleznete na internetov˘ch stránkách ãasopisu, www.linkos.cz. Zejména v‰ak zdÛrazÀuje-
me poÏadavky na v˘bûr klíãov˘ch slov a anglická abstrakta. Pfii v˘bûru anglick˘ch a ãesk˘ch klíãov˘ch slov je nutné pouÏít odborné
termíny ze seznamu deskriptorÛ Medical Subject Headings (MeSH) a jejich ãeského pfiekladu MeSH-CZ, které jsou dostupné v elek-
tronické podobû na internetov˘ch stránkách ãasopisu Klinická onkologie nebo pfiímo na stránkách Národní lékafiské knihovny USA
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) a âeské republiky (http://www.nlk.cz/nlkcz/). Dále je nezbytné, aby obsah anglic-
k˘ch abstrakt sv˘m obsahem a rozsahem plnû korespondoval s ãesk˘m souhrnem. V pfiípadû, Ïe tyto podmínky nebudou splnûny,
redakce ãasopisu si vyhrazuje právo zmûny klíãov˘ch slov i úpravu znûní anglick˘ch abstrakt. 
Cílem redakãní rady je rovnûÏ zv˘‰it citovanost ãasopisu, a proto Vás chceme 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 onkologie v na‰ich pod-
mínkách povaÏujeme. K tomuto poÏadavku bude pfiihlíÏeno i pfii recenzích pfiíspûvkÛ do ãasopisu Klinická onkologie.
Redakce doporuãuje, aby v citacích byly uvedeny ãeské a slovenské práce tématikou se zab˘vající. Jejich pfiehled nabízí databáze
BMâ Národní lékafiské knihovny a podrobnou databázi ãlánkÛ na‰eho ãasopisu Klinická onkologie naleznete na internetov˘ch strán-
kách www.linkos.cz, v sekci ãasopisu. K tomuto poÏadavku bude pfiihlíÏeno i pfii recenzích.

Za spolupráci dûkují ãlenové Redakãní rady a redaktofii Klinické onkologie.


