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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ V¯BORU
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI âLS JEP
DNE 13. 4. 2004

SchÛze se konala ve Fakultní nemocnici v Motole.

SchÛzi zahájil pfiedseda âOS prof. MUDr. Jifií Vorlíãek, CSc.
v 10.00 hod.

1. Provedena kontrola zápisu z minulé schÛze a vyplynulo, Ïe:
a) Spoleãnost patologÛ není zatím zkonsolidována. Poãátkem
kvûtna plánují valnou hromadu a s nov˘m v˘borem, kter˘ snad
z valné hromady vzejde, naváÏe pak ná‰ v˘bor âOS dal‰í kontakt.
b) Na zasedání EORTC do Bruselu v pfií‰tím t˘dnu pojede za
âOS (a za SRPBF a Onkologickou sekci gyn. spol.) Dr. Stan-
ku‰ová a Dr. Robová. Úkolem je vyjasnit pravidla pfii úãasti
ãesk˘ch pracovi‰È v klinick˘ch studiích zaji‰Èovan˘ch EORTC.

2. Dne 2. 3. 2004 se uskuteãnilo na Ministerstvu zdravotnictví jed-
nání s fieditelkou ÚZIS Dr. Mazánkovou a fieditelem Dr. Bfie-
zovsk˘m (za âOS pfiítomni Îaloudík, Vyzula, Vorlíãek). O jed-
nání referoval doc. MUDr. R. Vyzula, CSc. – jednání bylo ze
strany MZ vstfiícné a pfiedstavitelé MZ nakonec souhlasili s nûja-
kou podobou „Rady NOR“, která byla navrhována âOS a kte-
rá by se zab˘vala klinick˘m hodnocením a nikterak by se nedo-
tkla souãasné deskriptivní epidemiologické ãásti NOR. Do‰lo
k domluvû v tom smyslu, Ïe hlá‰enka NOR by mûla mít elek-
tronickou podobu. Zápis z uvedeného jednání bude z MZ v˘bo-
ru âOS v dohledné dobû poskytnut.

3. Doc. Abrahámová hovofiila s Dr. Petrem Pokorn˘m z VZP
ohlednû kódÛ spadajících do kompetence oboru „klinická onko-
logie“. VZP by ráda revidovala stávající kódy a âOS nutnû
potfiebuje nasmlouvat dosud nenasmlouvané, ale provádûné
v˘kony (napfi. aplikace chemoterapie do portu). Dr. Ascher-
mannová, Dr. Pfiibylová a Doc. Abrahámová ve spolupráci
s Doc. Vyzulou se ujmou v˘‰e uvedené ãinnosti, sejdou se s Dr.
Petrem Pokorn˘m z VZP, a to nejpozdûji do konce srpna 2004.
Pro spolupráci je tfieba získat Dr. Klimoviãovou (âLK) a Prof.
Seemannovou. Ohlednû kódÛ, které jsou styãné s jin˘mi odbor-
nostmi bude v˘bor âOS jednat prostfiednictvím dopisu (kter˘
vypracují v˘‰e jmenovaní ãlenové v˘boru âOS) s pfiedsedy pfií-
slu‰n˘ch odborn˘ch spoleãností. Pro jednání s VZP byly v˘‰e
uvedené kolegynû z v˘boru âOS vybaveny písemn˘m zplno-
mocnûním. 

4. Ve dnech 26.–28.5.2004 se konají 28. Brnûnské onkologické
dny a 18. dny onkol. sester (referuje Doc. Vyzula). Letos budou
mít onkol. dny pfieváÏnû klinick˘ charakter. Novû budou zafia-
zeny edukativní bloky (uroonkologie, gynekoonkologie, péãe
o seniory). Budou celkem 3 sekce. Zasedání sester a laborantÛ
bude mít mezinárodní charakter. 
Spoleãensk˘ program: Welcome party bude 26. 5. veãer na tera-
sách MOÚ, 27.5. bude posezení v Moravské chalupû. Program
je jiÏ v tisku a bude pfiístupn˘ bûhem t˘dne na webov˘ch strán-
kách MOÚ. Bude zaji‰tûno, aby pfii pfiedná‰kách byl dodrÏo-
ván vymezen˘ ãas.

5. Dne 19. 11. 2004 se koná kongres UICC. Za âOS se zúãastní
prim. MUDr. L. Stáhalová. Z jejího referování po návratu vyply-
ne uÏiteãnost ãi neuÏiteãnost ãlenství âOS v této organizaci,
neboÈ ãlensk˘ poplatek je relativnû nákladn˘.

6. Byli pfiijati noví ãlenové âOS: MUDr. Daniela Engelová,
MUDr. Martin Bene‰, MUDr. Ladislav Slováãek a MUDr. Karel
Zitterbart.

7. VZP Ïádá vyslání zástupce âOS k v˘bûrovému fiízení na reviz-
ní pracovníky specialisty, dne 28.4.04. Delegována Doc. Abra-
hámová.

8. âLK Ïádá po âOS vyjádfiení a projednání vyhlá‰ky „O ukaza-
telích pro zaji‰tûní vefiejn˘ch sluÏeb ve zdravotnictví“. Poskyt-
nut˘ materiál prostuduje Dr. Aschermannová a bude referovat
na pfií‰tí v˘borové schÛzi âOS.

9. Liga proti rakovinû má nov˘ v˘bor. Pfiedsedou je Prof. Dienst-
bier, místopfiedsedkynû je Dr. VaÀková. Dva ãlenové v˘boru âOS
– Dr. Stáhalová a Doc. Konopásek – jsou ãleny v˘boru Ligy.

10. Doc. Rob referoval o závaÏném problému, kter˘m je pfiíprava
skríningu v onkogynekologii. V gyn. spoleãnosti jsou dva názo-
ry, z nichÏ jeden preferuje kaÏdoroãní skríning (cytologick˘)
od 25 do 65 let a druh˘ prosazuje skríning kaÏdé 3 roky od 35
let. V‰ichni ãlenové v˘boru obdrÏeli publikaci k dané témati-
ce, kterou prostudují a na pfií‰tím v˘boru âOS se otevfie disku-
se, aby v˘bor âOS mohl zaujmout kvalifikované stanovisko. 

11. V rámci bliÏ‰í spolupráce s ostatními odborn˘mi spoleãnostmi
byli na v˘bor âOS pozvání pfiedstavitelé âeské pneumologic-
ké a ftizeologické spoleãnosti. Dostavili se: Prof. MUDr. Milo‰
Pe‰ek, CSc., Doc. MUDr. P. Zatloukal, CSc., Doc. MUDr. M.
Marel, CSc. a MUDr. M. Skácel. Bûhem krátké diskuse do‰lo
k jednomyslné shodû a rozhodlo se o zaloÏení Pneumoonkolo-
gické sekce pfii âOS (zájemci se hlásí u pfiedsedy âOS prof.
Vorlíãka, podmínkou je ãlenství v âOS). Pneumologická spo-
leãnost sdûlila své diagnosticko-léãebné postupy u broncho-
genního karcinomu, které jiÏ byly zapracovány do Doporuãení
onkologické spoleãnosti. Ve‰keré odborné akce obou spoleã-
ností budou navzájem harmonizovány tak, aby se nepfiekr˘va-
ly (vzájemná sdûlení o podzimních akcích do konce ãervna
2004).

12. Novelizace guidelines pro onkologická onemocnûní bude hoto-
va do 1. 8. 04. Materiály budou ãlenÛm v˘boru zaslány k pfií-
padnému komentáfii.

13. Ing. Pe‰ek z FN Motol (Email: lubomir.pesek@fnmotol.cz)
referoval o DRG. Nejprve popsal situaci v Nûmecku. U nás exi-
stuje Národní referenãní centrum DRG, kde onkologie nemá
svou vlastní kapitolu. DRG nekalkuluje bohuÏel se stagingem
a rozdíln˘mi finanãními náklady na jednotlivá klinická stádia.
Jednou ze základních podmínek je zfiejmû pojmenování onko-
logick˘ch centrech. 
Na MOÚ mají urãitou pfiedstavu o DRG v onkologii. K tomu-
to tématu se vrátíme opût pfii pfií‰tí schÛzi v˘boru âOS.

14. Postgraduální specializaãní vzdûlávání v onkologii vypl˘vá
z nového zákona o lékafisk˘ch povoláních. Existuje 83 základ-
ních oborÛ, kde je klinická onkologie i radiaãní onkologie, dále
dûtská hematologie a onkologie na pediatrickém kmeni. Ates-
tace budou v obou oborech jednostupÀové. O pfiesném uspofiá-
dání není dosud rozhodnuto.

15. Aktualizace diagnosticko-léãebn˘ch doporuãení v onkogyne-
kologii – referoval Doc. Rob. Doporuãení budou zaslána v‰em
ãlenÛm v˘boru, oti‰tûna budou v âeské gynekologii. UvaÏuje
se o jejich vydání v Klinické onkologii (nejspí‰e na podzim jako
supplementum). 

16. Zaãaly probíhat akreditace na fakultních pracovi‰tích.
17. Transplantaãní sekce konaná 27. 2. 2004 – referoval Doc.

Eckschlager. Byl získán grant na vytvofiení transplantaãního
registru. V‰ichni ãlenové v˘boru obdrÏeli pfiehled proveden˘ch
transplantací u v‰ech nádorov˘ch chorob za poslední rok.

18. V˘bor âOS vyslechl informaci o jednání prim. Dr. Stanku‰o-
vé, doc. Petery, doc. Kovafiíka a prof. Îaloudíka na schÛzi pfied-
sednictva âLK v Praze dne 30. 3. 04. Pfiedsednictvo âLK ústy
prezidenta âLK dr. Ratha pfiivítalo Národní onkologick˘ pro-
gram, vyslovilo podporu zámûru VâOS definovat síÈ speciali-
zovan˘ch onkologick˘ch pracovi‰È garantovan˘ch âOS a po-
Ïádalo âOS a SROBF o spoleãné stanovisko k systému
postgraduálního vzdûlávání a specializace v oboru onkologie
do záfií 2004.

19. Krátká diskuse o centrech excelence, o struktufie onkologick˘ch
pracovi‰È, o doporuãování âOS.

20. Pfií‰tí zasedání v˘boru âOS bude 26. 5. 2004 odpoledne, event.
veãer na MOÚ bûhem konání BOD. Hosty budou ãlenové Slo-
venské onkologické spoleãnosti.

Zapsala: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Datum: 13. 4. 2004
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