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p fi e h l e dp fi e h l e donkologické spoleãnosti

ZÁPIS ZE SCHÒZE V¯BORU âOS 
KONANÉ DNE 15.5.2007 V PRAZE 
V NEMOCNICI NA BULOVCE

Pfiítomni: Vorlíãek, Abrahámová, Jelínková, Pfiibylo-
vá, Stáhalová Eckschlager, PetruÏelka, Fínek, Ascher-
mannová, Stanku‰ová, Konopásek, Vyzula, Petera,
Cwiertka

Omluveni: Rob

1. Pfied zahájením schÛze nav‰tívili prof. Vorlíãek
a prof. Abrahámová pfiedsedu Ligy proti rakovinû
prof. MUDr. Z. Dienstbiera, DrSc. a projednali zása-
dy dal‰í spolupráce mezi Ligou a v˘borem âOS.

2. SchÛzi zahájil pfiedseda âOS prof. Vorlíãek a pfiiví-
tal v‰echny pfiítomné.

3. Hostitelkou v˘boru byla MUDr. V. Stáhalová, pri-
máfika ÚRO Bulovka. Pozvala v‰echny ãleny v˘bo-
ru na odpolední slavnostní zahájení provozu novû
instalovan˘ch ozafiovaãÛ.

4. Kontrola zápisu z minulé schÛze nevykázala Ïádné 
resty.

5. V Lékafisk˘ch listech vy‰ly ãlánky vûnované onko-
logii. Akci koordinoval doc. Konopásek, jemuÏ pat-
fií ná‰ vfiel˘ dík.

6.Onkologická sekce âUS zastoupená prof. Pací-
kem jednala úspû‰nû s prof. Vorlíãkem o vzájem-
né spolupráci na léãebn˘ch doporuãeních v uro-
onkologii.

7.V˘bor âOS se jednomyslnû usnesl na tom, Ïe
ustavená KOC/KOS mohou dûlat v‰echny léãeb-
né modality a pouÏívat ve‰keré dostupné léky.
Vyvoláme jednání v uvedeném smyslu s poji‰-
Èovnami, zejména s VZP. Není známo, kdo
pojmenoval tzv. pneumoonkologická centra, a to
bez vûdomí âOS. 

8. Ve ãtvrtek 17.5. bude dal‰í schÛzka s pfiedstaviteli
VZP, kde budou projednány dal‰í body t˘kající se
úhrad onkologické péãe.

9. MUDr. O. Pfiibylová pfiednesla v˘sledky druhého
kola voleb do v˘boru âOS. Hlasovalo 201 ãlenÛ,
z toho bylo 182 platn˘ch hlasÛ.

Do v˘boru byli zvoleni:
Vorlíãek, PetruÏelka, Fínek, Îaloudík, Vyzula, Cwiert-
ka, Abrahámová, Petera, Barto‰, Feltl, Stáhalová.

Do revizní komise byli zvoleni:
Pfiibylová, Aschermannová, Jelínková.

Zvolení ãlenové, ktefií jsou dnes nepfiítomni, budou infor-
mováni dopisem s dotazem, zda se zvolením souhlasí.
V‰ichni zvolení se zúãastní pfií‰tí schÛze v˘boru âOS
dne 19.6., kdy budou zvoleny funkce. 
Zpráva volební komise je pfiílohou a nedílnou souãástí
tohoto zápisu.

10.Projednán dopis prof. Melichara, kter˘ Ïádal o potvr-
zení moÏnosti podávat Glivec u pacientÛ s GIST. âle-
nové v˘boru se shodli na názoru, Ïe je tfieba uhájit
moÏnost podávat tento lék v uvedené indikaci ve
v‰ech KOC/KOS.

11.Dopis z vûdecké rady âLK o ‰koleních za úplatu.
V˘bor se jednohlasnû shodl na názoru tento návrh
âLK jednoznaãnû odmítnout. Prof. Vorlíãek napí‰e
na âLK dopis v tomto smyslu.

12.Diskuse na téma pfiedatestaãního vzdûlávání, které je
za úplatu. Tyto finanãní ãástky vysílající pracovi‰tû
v˘znamnû zatûÏují. 

13.V˘bor zcela respektuje zásadní postavení chirurgie
a chápe finanãní poddimenzovanost oboru a podpo-
rujeme snahu V˘boru chirurgie o nápravu v oblasti
onkochirurgie. Jako moÏn˘ dobr˘ pfiíklad pro dal‰í
postup v onkochirurgii mÛÏe slouÏit vytvofiení cen-
ter pracovi‰È pro onkologickou gynekologickou chi-
rurgii.

14.Aviva – ãeská poboãka britské poji‰Èovny se obráti-
la na âOS se Ïádostí o navázání spolupráce pfii skrí-
ningu nádorÛ kolorekta a pfii pravideln˘ch prohlíd-
kách Ïen. Pfiedstavitelé uvedené spoleãnosti budou
pozváni na schÛzi v˘boru âOS k vyjasnûní stanovi-
sek.

15.V˘bor projednal a schválil zámûr na zavedení „Evi-
dence âOS pro nákladnou protinádorovou tera-
pii“ jako dal‰í krok, kter˘ má posílit pozici odbor-
né spoleãnosti pfii jednáních o plánování úhrad za
protinádorovou terapii. Tento systém musí obsa-
hovat pouze zcela minimální mnoÏství parametrÛ,
aby nijak nezatûÏoval provoz KOC/KOS. Systém
musí b˘t dojednán tak, aby byl plnû shodn˘ s evi-
dencí prosazovanou plátci ZP. Jednotlivá centra
budou tato data hlásit (evidovat) pouze jednou,
nesmí dojít k opakovanému hlá‰ení. K vytvofiení
systému je nutné zpracovat projektovou dokumen-
taci a provoz nastavit v souladu s platn˘mi zákony.
V˘bor musí b˘t dále o postupu v této vûci infor-
mován. Jednáním a pfiípravou projektové doku-
mentace v˘bor povûfiil doc. L. Du‰ka, fieditele Insti-
tutu biostatistiky a anal˘z Masarykovy univerzity
v Brnû.

16.Prof. Klener podûkoval dopisem za blahopfiání
k Ïivotnímu jubileu a vyjádfiil uznání v˘boru âOS za
jeho dosavadní práci.
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p fi e h l e d

V˘bor âOS JEP: poãet hlasÛ Revizní komise âOS JEP: poãet hlasÛ

Vorlíãek 130 Pfiibylová O. 114
PetruÏelka 111 Aschermannová 96
Fínek 108 Jelínková 92
Îaloudík 107
Vyzula 93
Cwiertka 92
Abrahámová 87
Petera 83
Barto‰ 74
Feltl 70
Stáhalová 70

Konopásek 69 Petráková 80
Koláfiová 62 Eckschlager 73
Petráková 58
Soumarová 56
Stanku‰ová 46
Melichar 46
Hajduch 44
Krausová 41
Svoboda T. 41
Eckschlager 39
Pfiibylová O. 33

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

Jméno: Pracovi‰tû:
Ing. Petr Brabec Institut biostatistiky a anal˘z, MU – Brno
Mgr. ·árka RoÏmanová Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
Mgr. Beáta Katrincsáková Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
Martina Divoká, Bc. Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Vít Procházka Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Tomá‰ Szotkowski Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Marie PecÛchová Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Antonín Hlu‰í Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Tomá‰ Papajík, CSc. Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. ·árka Luke‰ová Onkologické odd., Nemocnice Náchod
MUDr. Michaela Nekolná Klinika dûtské hematologie a onkologie, FN Motol
MUDr. Jan ·ebek Klinická onkologie, Tfiebíã
MUDr. Marek Sochor KN Liberec
MUDr. Marie Selerová, Ph.D. Nemocnice Nov˘ Jiãín
MUDr. Simona Hollá FN KV Praha
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. I. Chirurgická klinika, FN Olomouc
MUDr. Jifiina ·vecová Onkologie, nemocnice Tábor
Mgr. Jan MuÏík Institut biostatistiky a anal˘z, MU – Brno

17.Byli pfiijati noví ãlenové:

Pfií‰tí schÛze v˘boru âOS bude 19.6.2007. Pfiesné místo konání bude sdûleno.
Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE
Dne 15. 5. 2007 byly seãteny hlasy z 2. kola voleb do âOS JEP
V˘sledky voleb: Hlasovalo celkem 201 ãlenÛ âOS, platn˘ch hlasÛ 182

V‰ichni souãasní ãlenové se sv˘m zvolením a dal‰í prací ve v˘boru souhlasí, novû zvolení ãlenové budou osloveni osob-
ním dopisem se Ïádostí o písemn˘ souhlas. Pokud dojde k situaci, Ïe nûkter˘ z novû zvolen˘ch zástupcÛ souhlasit nebu-
de, postupuje dal‰í kandidát podle poãtu hlasÛ. 
Nov˘ a star˘ v˘bor âOS JEP se sejde 19.6.2007, v tomto termínu probûhne i volba funkcionáfiÛ v˘boru. 

MUDr. O. Pfiibylová
Za volební komisi

V Praze dne 18.5.2007
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU 
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI 
KONANÉHO DNE 19. 6. 2007

Pfiítomni: v˘bor - Barto‰, Cwiertka, Feltl,Fínek, Petera, Pet-
ruÏelka, Stáhalová, Vorlíãek, Vyzula, Îaloudík
revizní komise - Pfiibylová, Aschermannová, Jelínková
Omluveni: Abrahámová

Nov˘ v˘bor zvolil v tajném hlasování funkcionáfie âOS:

1. Prof. Vorlíãek podûkoval za znovuzvolení pfiedsedou
v˘bor u âOS, krátce zhodnotil pfiedchozí volební obdo-
bí a zahájil s chÛzi nového v˘boru âOS

2. Prof. Vorlíãek informoval o dopise fieditele VZP
MUDr. Horáka, kter˘m oznamuje, Ïe byly rozeslá-
ny dodatky smluv Kompl exním onkologick˘m
centrÛm

3. 10. 7. 2006 bude probíhat na MZ âR v˘bûrové fiízení
na pos kytování ústavní péãe pro území Libereckého
kraje. Za v˘bor âOS se jednání zúãastní doc. MUDr.
PetruÏelka, CSc.

4. Klinika dûtské onkologie v Brnû poÏádala v˘bor âOS,
aby b yl na linkos dán odkaz na toto pracovi‰tû. V˘bor
souhlasí.

5. Nabídka ãasopisu „Postgraduální medicína“, aby
u pfiíleÏitosti BOD 2008 bylo celé ãíslo vûnováno onko-
logii solidních nádorÛ. MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
byl v˘borem povûfien editováním tohoto ãísla.

6. Pan DoleÏal z Britské Ïivotní poji‰Èovny Aviva nabízí
v˘boru âOS zprostfiedkování zku‰enosti odborníkÛ
zVelké Británi e t˘kající se skríningu kolorektálního kar-
cinomu. S panem DoleÏalem se sejdou prof. Vorlíãek
a prof. Îaloudík a o v˘sledku jednání podají zprávu

7. Postgraduální vzdûlávání v onkologii - dohodnuto, Ïe
téma bude diskutováno mezi âOS, SROBF a dal‰ími
odborn˘mi spoleãnostmi oborÛ, které fie‰í onkologickou
problematiku - chirurgick˘mi, diagnostick˘mi - s cílem
dohody mezi v‰emi zainteresovan˘mi stranami a bude
usilováno o konsensuální stanovisko. Prof. Vyzula v dis-
kusi navrhoval zváÏení spoleãného onkologi ckého zákla-
du pro interní onkologii (klinickou onkologii) a radiaãní
onkologii a prof. Îaloudík navrhuje tzv. funkãní specia-
lizace v onkologii pro diagnostické a chirurgické obory.

8. V˘bor schválil pfiijetí nov˘ch ãlenÛ âOS: MUDr. Eva
Kocmanová, MOÚ Brno
Mgr. Lucie Ondfiichová, Medical Tribune
doc. MUDr. David Cibula, CSc., VFN Praha
doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D., FTN Praha
MUDr. Vladimíra Arnetová, FN PlzeÀ 

9. RÛzné 
Doc. Fínek informoval o tom, Ïe na jednu akci lze vysta-
vit pouze jeden cestovní pfiíkaz - zamûstnavatelem ãle-
na v˘boru nebo âOS
Prof. Îaloudík poÏádal v˘bor o podporu v jednání
o financování onkologické péãe v celém rozsahu, kte-
rá by mûla b˘t diskutována se zvan˘mi zástupci odbor-
n˘ch spoleãností, jejichÏ obory se podílejí na kom-
plexní diagnostice a léãbû s vedoucími jednotliv˘ch
sekcí âOS. V˘bor souhlasí.
Prim. MUDr. A. Jelínková navrhuje diskusní platfor-
mu pro dotazy ãi problémy ãlenÛ âOS.

Termíny a místa konání v˘borÛ v roce 2007:
18. 9. 2007 OLÚ Ple‰
16. 10. 2007 MOÚ Brno
13. 11. 2007 FN Hradec Králové
18. 12. 2007 VFN Praha

Zapsala: Stáhalová

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

Pfiedseda: prof. MUDr. Jifií Vorlíãek, CSc.
Místopfiedseda: doc. MUDr. Jindfiich Fínek, Ph.D.
Vûdeck˘ sekretáfi: doc. MUDr. Lubo‰ PetruÏelka, CSc.
Pokladník: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

âlenové: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
prim. MUDr. Jifií Barto‰
prim. MUDr. David Feltl, Ph.D.
doc. MUDr. Jifií Petera, Ph.D.
prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová
prof.. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
prof. MUDr.Jan Îaloudík, CSc.

Revizní komise: prim. MUDr. Alexandra Aschermannová 
pfiedsedkynû

MUDr. Olga Pfiibylová

prim. MUDr. Alena Jelínková

SPRÁVA ZO SCHÔDZE V¯BORU 
SLOVENSKEJ ONKOLOGICKEJ SPOLOâNOSTI 

Bratislava, Onkologick˘ ústav sv. AlÏbety, 18.4.2006

Prítomní: ãlenovia v˘boru: Andra‰ina Igor, Bella Vladi-
mír, BerÏinec Peter, Bolje‰íková Elena, Koza Ivan, Ma-
kaiová Izabela, Mardiak Jozef, PackaÀ Tibor, ·álek Tomá‰,
·pánik Stanislav, Wagnerová Mária, ãlenka revíznej komi-
sie: Sorkovská Dagmar

Neprítomní - ospravedlnení: Kau‰itz Juraj, Malec Vladi-
mír, ·ufliarsky Jozef

âlenov v˘boru Slovenskej onkologickej spoloãnosti (SOS)
na pôde Onkologického úsatvu sv. AlÏebty privítal Prof.
·pánik. Schôdza  pokraãovala pod vedením predsedu spo-
loãnosti - Doc. Mardiaka. 

MUDr. Bella informoval oprebiehajúcej revízii majetku SOS
- definitívna správa bude na nasledujúcom stretnutí v˘boru.
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Prebehla diskusia o moÏnostiach odberu ãasopisu Onkológia
- v˘bor odporúãa ãlenom SOS odber ãasopisu individuálne. 

Doc. Mardiak informoval o ponuke sponzorov pre Brati-
slavské onkologické dni. V˘bor zvolil za hlavného spon-
zora Roche Slovensko, s.r.o., za sponzorov: Pfizer a Amgen.
Rokovanie s ìal‰ími sponzormi povedie Doc. Mardiak. 
V˘bor Ïiada organizátorov odborn˘ch podujatí, ktorí sa
uchádzajú ogaranciu SOS, aby predloÏili svoje Ïiadosti a pra-
covné programy podujatí na druh˘ polrok 2007 do júna 2007.

Na poÏiadanie Doc. Wagnerovej v˘bor SOS súhlasí s vytvo-
rením Sekcie geriatrickej onkológie. 

MUDr. Malec poslal aktuálnu informáciu o Bansko-
bystrick˘ch onkologick˘ch dÀoch: termín: 15.-16. jún 
2007, téma: Zriedkavej‰ie nádory GITu. 

Doc. Mardiak informoval o Ïiadosti o spoluprácu pri prí-
prave a distribúcii Referátového v˘beru z onkológie. Po-
skytnutie zoznamu ãlenov SOS pre bezplatnú distribúciu
ãasopisu bude konzultované z právneho hladiska so SLS. 

V˘bor prijal ponuku Slovenskej spoloãnosti pre farma-
koekonomiku na spoluprácu pri fakmakoekonomick˘ch
‰túdiach. Za SOS bude participovaÈ Doc. Andra‰ina,
Doc. Mardiak, MUDr. ·álek, Prof. ·pánik, Doc. Wag-
nerová. 

Vytvorená bola pracovná skupina na inováciu Koncepcie
odboru klinická onkológia. ZloÏenie: Doc. Andra‰ina, 
Doc. Mardiak, Prof. ·pánik. 

V‰eobecná zdravotná poisÈovÀa oslovila Doc. Mardia-
ka a v˘bor SOS so ÏiadosÈou o prípravu ‰tandardn˘ch
postupov. V˘bor súhlasí za podmienky, Ïe ‰tandardné
postupy budú vypracované komplexne od diagnostiky
aÏ po lieãbu a Ïiada V‰eobecnú zdtavotnú poisÈovÀu,
aby zorganizovala medziodborové stretnutie k tejto
otázke.

ëal‰ie stretnutie v˘boru bude 20. 6. 2007 v Ko‰iciach. 

Zapísal: Doc. MUDr. Peter BerÏinec, CSc.

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

informace

âeská onkologická spoleãnost âLS JEP
Sekce paliativní medicíny pfii Spoleãnosti pro studium a léãbu bolesti âLS JEP

pofiádají

XIII. brnûnsk˘ den paliativní medicíny
Termín konání:
âtvrtek 25. fiíjna 2007

Místo konání:
Kinosál Fakultní nemocnice Brno, pracovi‰tû Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Konference je urãena lékafiÛm a sestrám v‰ech oborÛ, ktefií ve své praxi pfiicházejí 

do styku s nevyléãitelnû nemocn˘mi a umírajícími pacienty

Hlavní témata
Obstrukãní syndromy pokroãilého onkologického onemocnûní a jejich management

Maligní obstrukce: respiraãního, digestivního , biliárního a uropoetického traktu

Paliativní péãe o pacienta s pokroãil˘m kolorektálním karcinomem
MoÏnosti a limity chemoterapie a biologické léãby

Nejãastûj‰í symptomy a jejich management

Stomie: zku‰enosti, novinky, nejãastûj‰í komplikace a jejich fie‰ení

Prognóza délky pfieÏití v onkologii : klinické, etické a komunikaãní aspekty

Pfiihlá‰ky
Pfiihlásit lze pfiíspûvky charakteru v˘sledkÛ klinické studie, zku‰enosti vlastního pracovi‰tû nebo kazuistiky.

Pfiíspûvky je tfieba zaslat do 30. 6. 2007
po‰tou na adresu: Marta Casková, IHOK, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

nebo elektronicky prostfiednictvím stránky 

Pfiihlá‰ku k úãasti je tfieba zaslat písemnû nebo elektronicky do 15. 9. 2007. 

Vstup na konferenci bude voln˘. Registrace pfiihlá‰ek je nutná z organizaãních dÛvodÛ.

Akce bude hodnocena body âLK a âAS v rámci kontinuálního vzdûlávání


