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stejnou metodou, jaká byla pouÏita ve studii EUROCARE-
4. Úpln˘ pfiehled v˘sledkÛ léãby pro v‰echny onkologické
diagnózy byl v bfieznu 2007 publikován v ãasopise Klinic-
ká onkologie a v brzké dobû jej dáme k dispozici vefiejnos-
ti na webov˘ch stránkách onkologické spoleãnosti
(www.linkos.cz; www.svod.cz). /Poznámka redakce:
podrobná anal˘za vzniklé situace bude publikována v pfií‰-
tím ãísle ãasopisu Klinická onkologie/.

V˘sledky pûtiletého relativního pfieÏití onkologick˘ch
pacientÛ dosahované v âR 
(data pro vybrané diagnózy za období 1995 - 2003, zahr-
nuty jsou validní záznamy ze v‰ech typÛ zdravotnick˘ch
zafiízení, vûkovû standardizováno, odk. ã. 3, tab.*). 

V tomto prohlá‰ení se snaÏíme pfiedev‰ím zastavit ‰ífiení
dezinformací o ‰patné léãbû onkologick˘ch pacientÛ v âR.
Jde o velmi závaÏnou skuteãnost, jak z profesionálního, tak
i z lidského hlediska. V na‰em státû Ïije nûkolik set tisíc
onkologick˘ch pacientÛ a tito lidé, ani jejich pfiíbuzní, nesmí
b˘t psychicky po‰kozováni ‰ífiením takto popla‰n˘ch zpráv.
Prohla‰ujeme tedy, Ïe ãeská onkologie za posledních 15 let
v˘raznû zlep‰uje své v˘sledky, které jsou nyní na evropské
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VáÏené kolegynû, váÏení kolegové,

V̆ bor âeské onkologické spoleãnosti si Vám dovoluje oznámit smutnou zprávu , po dlouhé nemo-
ci zemfiel prim. MUDr. Jan Fischer. 
Primáfi Fischer byl dlouholet˘m vedoucím onkologického pracovi‰tû Krajské nemocnice v âes-
k˘ch Budûjovicích. Byl nejenom vynikajícím onkologem a radioterapeutem, ale také neúnav-
n˘m bojovníkem a lep‰í postavení ãeské onkologie a onkologÛ. Pod jeho vedením vzniklo v âes-
k˘ch Budûjovicích v˘znamné onkologické a radioterapeutické pracovi‰tû vybavené moderní
technikou.
Odchodem primáfie Fischera ztrácí ãeská onkologie jednoho z pfiedních odborníkÛ a ti co ho zna-
li, dobrého pfiítele .
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prof. MUDr. Jifií Vorlíãek, CSc.
pfiedseda âeské onkologické spoleãnosti âLS JEP 

V Brnû 18.ãervence 2007

úrovni a v fiadû diagnóz mírnû pfiekraãují evropsk˘ prÛmûr. 
Samozfiejmû to neznamená, Ïe neexistují problémy. Stále
je vysoké procento nádorov˘ch onemocnûní zachytáváno
ve velmi pokroãilém stavu, kde je jiÏ nadûje na dlouhodo-
bé pfieÏití v˘znamnû sníÏena. Tyto problémy ale odpovídají
situaci v kterékoli jiné evropské zemi. Odborná onkolo-
gická spoleãnost uãiní ve spolupráci se stávajícím vedením
Ministerstva zdravotnictví âR v‰echna potfiebná opatfiení,
aby o tomto vûrohodnû informovala ãeskou vefiejnost a aby
se závaÏná a chybná interpretace národních dat jiÏ neopa-
kovala. 

V Brnû dne 24. 8. 2007


