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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

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

v ˘ z v a   r e d a k c e

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.


