
126   KLINICKÁ ONKOLOGIE  21   3/2008

pacienti po léčbě dětské leukémie a mozkových tumo-• 
rů mají zvýšené riziko cévní mozkové příhody. Z vý-
sledků jedné z předchozích studií, studie CCSS –Chil-
dhood Cancer Survivor Study, vyplynulo, že zvýšené 
riziko cévní mozkové příhody mají pacienti, kteří pod-
stoupili ozařování na oblast CNS (profylakticky nebo 
terapeuticky).
diskontinuita dispenzarizační péče dětských onkolo-• 
gických pacientů v dospělosti. Opět výsledky CCSS 
studie, které upozornily, že v rámci dispenzarizace 
pacientů po onkologické léčbě v dětském věku neby-
la prováděna některá vyšetření, která by dokázala včas 
zachytit např. srdeční onemocnění (echokardiografi e), 
karcinom prsu (mammografi e) a další.

Prevence nádorů
kyselina acetylsalicylová (ASA) v prevenci kolorektál-• 
ního karcinomu. Výsledky 3 nezávislých studií pro-
kázaly, že pravidelné dlouhodobé užívání ASA (např. 
300mg /denně po dobu pěti let – dávka použitá v jedné 

studii) vede ke snížení rizika vzniku kolorektálního kar-
cinomu. V jedné ze studií bylo snížení rizika dosaženo 
pouze u podskupiny pacientů, jejichž karcinomy expri-
movaly COX-2.

Hlavní pokroky v klinické onkologii roce 2007
1. skríning karcinomu prsu pomocí magnetické rezo-

nance u rizikové populace žen
2. význam HPV viru v kancerogenezi nádorů hlavy 

a krku a jeho klinický dopad
3. potvrzení spojitosti mezi sestupným trendem v in-

cidenci karcinomu prsu a poklesem užívání hormo-
nální substituční léčby (HRT)

4. doporučení profylaktické radioterapie mozku 
u pacientů s pokročilým malobuněčným plícním 
karcinomem 

5. úspěšné použití sorafenibu v léčbě hepatocelulární-
ho karcinomu

6. úspěšné použití bevacizumabu v léčbě karcinomu 
ledviny

a k t u a l i t y  v  o n k o l o g i i
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onkologické společnosti

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 
ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 
DNE 29.DUBNA 2008 V MNÍŠKU POD BRDY.

Přítomni: Vorlíček, Petruželka, Aschermannová, Petera, 
Přibylová, Jelínková, Fínek, Stáhalová, Cwiertka , Abrahá-
mová, Bartoš

Omluveni: Žaloudík, Vyzula, Feltl
Host: Doc.RNDr. Ladislav Dušek, PhD., Doc. MUDr. Ma-
rián Hajdúch, PhD., PhDr. Petra Nováková 
  1. Hostitelka prim.MUDr. Aschermannová přivítala všech-

ny členy výboru ČOS na zámku v Mníšku pod Brdy 
a seznámila výbor s jeho historií.

  2. Prof. Vorlíček překontroloval plnění zápisu z minulé 
schůze.

  3. Prof. Vorlíček informoval o dopisu ředitelce ÚZIS Dr. Ma-
zánkové ohledně mylné interpretace onkologických dat.

  4. Prof. Vorlíček na doporučení výboru ČOS připraví ote-
vřený dopis na toto téma pro informování zdravotnické 
veřejnosti.

  5. Doc.Dušek informoval výbor ČOS o průběhu programu 
skríninku ca prsu , tento program je aktivně podporován 
VZP. Výsledky jsou velmi povzbudivé, v letošním roce 
je očekáváno až 80 % nově hlášených nádorů prsu ve 
stádiu I. a II. Dále v příloze. 

  6. Registry nákladné léčby - prim. Stáhalová navrhuje sběr 
parametrických dat implementovanou formou do NIS. 
Doc. Dušek vysvětlil znovu účel registrů, ale jejich im-
plementace do NIS je t.č. neschůdná a proto musí být 
zachovány ve své původní podobě. Vedení registrů je 
odrazem funkčnosti jednotlivých KOC (KOS) jak bylo 
diskutováno a jejich vedení je jednou ze základních 
podmínek pro zařazení do onkologické sítě. Vyplňování 
registru Herceptin je dáno i vyhláškou VZP.

  7. VZP a další pojišťovny stále nehradí náklady na in-
dukovanou léčbu, která vzniká KOC /KOS převzetím 
nemocných k biologické léčbě a měla by pokrýt kon-
komitantně podávanou chemoterapii. Členové výboru 
ČOS projevují rozhořčení nad opakovaným přezíravým 
postojem plátců nad tímto problémem, výbor ČOS bude 
dále s plátci o tomto problému jednat.
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Příloha k bodu 5 a 8
Doc. Dušek informoval o stavu screeningových projek-
tů v ČR. Členům výboru byla předána zpráva o velmi 
pozitivním vývoji mamárního screeningu včetně závě-
rečné zprávy o pilotním projektu zvaní, který byl orga-
nizován ve spolupráci s VZP. Projekt pilotního zvaní 
byl úspěšně vyhodnocen a obhájen, o dalším vývoji 
bude rozhodovat vedení VZP  ke konci měsíce květ-
na. Projekt zvýšil účast žen v programu, a to především 
u zcela nově příchozích klientek. Zájemci jsou zváni 
na nový web projektu www.mamo.cz, kde jsou o výše 
zmíněných projektech a výstupech dostupné všechny 
podstatné informace. 
Rovněž v případě kolorektáního screeningu pokračuje da-
tová podpora a systém je a bude rozvíjen do podoby odpo-
vídající stavu v screeningovém programu C50. O ustavení 
datového auditu na screening cervixu bude probíhat jed-
nání na MZ ČR dne 2.5. 2008, odbornou garanci zajišťuje 

vedení 4eské gynekologické společnosti. ČOS bude dále 
průběžně informována o vývoji těchto jednání. 

Doc. Dušek a prof. Abrahámová podali zprávu o úspěš-
né obhajobě studie proveditelnosti fúze dat NOR a PZP, 
která proběhla za účasti představitelů MZ ČR i PZP dne 
25. 4. 2008. Projekt bude vysoce pravděpodobně pokračo-
vat pilotními zkouškami, další rozhodnutí je nyní na MZ 
ČR. Projekt napomůže rozvoji infrastruktury NOR. V sou-
vislosti s touto agendou roste požadavek na dořešení kon-
cepčních otázek dalšího vývoje NOR. Ačkoli bylo vyřeše-
no alespoň částečné fi nancování na rok 2008 a rozvíjí se 
i centrální informační zázemí, je nutno dbát především na 
- zajištění validace sbíraných dat při přechodu na novou 

informační technologii
- zajištění dostupnosti datových rozhraní 
- zajištění implementace datových standardů do NIS ne-

mocnic v ČR 

  8. Doc. Dušek žádá výbor ČOS o svolení k použití loga 
ČOS pro projekt UJO, výbor souhlasí. Vysvětlení v pří-
loze.

  9. prof. Vorlíček: idea běhu Terryho Foxe pokračuje, v jaké 
formě se podobná akce uskuteční není však doposud zcela 
jasno, výbor ČOS bude průběžně informovat touto cestou.

10. Výbor ČOS žádá zaslat do 10.5.2008 prof. Vyzulovi 
návrhy na doplnění či změny Doporučených postupů 
(Modré knihy). 

11. Prof. Petruželka předkládá Návrh doporučených postu-
pů léčby urologických malignit Urologické společnosti, 
text rozešle všem členům výboru ČOS, bude projedná-
no na červnovém výboru ČOS.

12. Doc. Hajdúch informoval o jednáních s plátci péče, 
Společností patologů ČLS JEP a Sekcí diagnostické 
a prediktivní onkologie ČOS ČLS JEP ohledně úhrad 
prediktivní onkologické diagnostiky. Tato diagnostika 
bude s účinností od 1.4.2008 prováděna na šesti praco-
vištích napříč ČR pro konfi rmaci stavu HER-2 pozitiv-
ního karcinomu prsu a do budoucna i dalších prediktiv-
ních markerů (např. mutace genu KRAS u kolorektální-
ho karcinomu). Úhrada těchto výkonů bude prováděna 
speciálním úhradovým mechanismem, laboratoře musí 
nejpozději do jednoho roku získat akreditační osvěd-
čení. Další podrobnosti a výčet pracovišť vybraných 
Společností patologů ČLS JEP bude zveřejněn na Fóru 
onkologů a plátců péče dne 16.5.2008. 

13. Termín příštích Dnů prof. Staška je 28. a 29.3. 2009.

14. Výbor ČOS bere na vědomí dokument zaslaný prof. 
Zimou - Využití nádorových markerů v klinické praxi 
a bere jej jako základní dokument k diskuzi nad opti-
mální praxí ve využití onkogenních markerů mezi od-
bornými společnostmi. 

15. Výbor ČOS souhlasí s oddělením darovaných prostřed-

ků pro portál www.linkos.cz od obecného účtu ČOS 
udělením zvláštního variabilního symbolu. Dr. Cwiertka 
požádá vedoucí fi nančního oddělení ČLS JEP o přiděle-
ní dalšího variabilního symbolu, který pak bude uváděn 
na darovacích smlouvách a na všech dalších smlouvách 
souvisejících s chodem portálu www.linkos.cz.

16. Výbor ČOS souhlasí s úhradou faktury za distribuci 
Medical Tribune všem členům ČOS.

17. Prof. Petera informuje o pokračování projektu dovyba-
vení radioterapeutických pracovišť z prostředků EU. 

18. Odpověď na dopis Dr. Drbala, znojemské pracoviště není 
Komplexním onkologickým centrem. Prof. Petera: pro toto 
pracoviště schválena SROBF obměna kobaltu pouze „ma-
lým“ lineárním urychlovačem, detailní vybavení je v kom-
petenci jednání pracoviště s KOC - MOÚ Doc. Šlampa .

19. PhDr. Nováková - informace o vývoji návštěvnosti portálu 
www.linkos.cz a jeho rozvoji do budoucna. Výbor ČOS 
velice pozitivně hodnotí kvalitu a úspěšnost portálu. 

20. Prim.Aschermannová předala podklady pro vyhlášku 
PVT (o minimálním vybavením onkologických praco-
višť) na MZ ČR.

21. Výtěžek z Květinového dne rozdělí Liga proti rakovině 
(prof. Dienstbier) na pracoviště přímo.

22. Výbor ČOS - časopis Onkologická péče je garantován 
Českou onkologickou společností.

23. Dopis ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod ohledně 
četnosti preventivních onkologických prohlídek, vyřídí 
Dr. Jelínková - řízeno vyhláškou.

24. Výbor ČOS blahopřeje prof. Žaloudíkovi ke zvolení 
předsedou Onkochirurgické sekce, viz příloha. 

25. Noví členové ČOS: Ingrid Garajová Brno, Lenka Od-
vářková Nový Jičín, Ludmila Olosová Nový Jičín, Ri-
chard Fiala Praha, Petr Piskač Brno.
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Výbor ČOS v této souvislosti doporučuje vedení KSR-
ZIS jako provozovateli dat NOR zadat odbornou studii 
odpovídající zásadní otázky dalšího udržení a směřování 
NOR. V týmu zpracovávajícím studii musí být zastoupeny 
všechny angažované subjekty, včetně zástupců z řad regio-
nálních správců dat NOR. Výbor ČOS souhlasí, aby koor-
dinací práce na studii byl pověřen doc. L. Dušek, jak bylo 
předběžně navrženo. 
Prof. Vorlíček a doc. Dušek informovali o nové výzvě 
ředitelky ÚZIS, která požaduje korektury další z meziná-
rodních studií publikujících údaje o přežití onkologických 
pacientů v EU (studie EUGLOREH). Tato studie bohu-
žel přebírá data z již kritizovaných výstupů EUROCARE 
3 a 4 a prezentuje tak velmi nízké hodnoty přežití pacientů 
v ČR, opět bez vazby na klinická stádia a způsob léčby. 
Prof. Vorlíček vyjádří se souhlasem výboru odmítavé sta-
novisko k takové formě prezentace českých dat formou ote-
vřeného dopisu vedení ÚZIS. V dopise se dále konstatuje, 
že odborná společnost nemůže převzít odpovědnost za hlá-
šení dat touto formou a odmítá jejich interpretaci ve vztahu 
ke kvalitě léčebné péče v ČR. Dílčí regionální data nere-
spektující klinické stadium pacienta nevypovídají o kvali-
tě léčebné péče v onkologických centrech a nemocnicích 
ČR. Dopis dále bohužel konstatuje, že opakovaným (2003 
– 2007) hlášením těchto dat a zcela neetickou a zavádějící 
interpretací v českých médiích byla dlouhodobě poškozena 
pověst české onkologie a možná i otřesena důvěra pacien-
tů v poskytovanou péči. Za tento stav nesou odpovědnost 
výhradně pracovníci ÚZIS a tito by také měli především 
usilovat o nápravu věci. Již publikovaná data ovšem nejde 
smazat a odvolat, výsledky jsou bez jakýchkoli korektur 
přebírány desítkami serverů a publikací. 
Výbor ČOS dále doporučil publikování vlastních přepo-
čítaných českých výsledků v co nejkratším možném ter-
mínu, což ovšem vyžaduje korektní validaci celopopulač-
ních českých dat. Mimo jiné jednorázové zpřístupnění dat 
o identitě zdravotnických zařízení. O urychlení této věci 
bude s vedením KSRZIS a ÚZIS jednat prof. Abrahámová 
a doc. Dušek. 
Prof. Petruželka, doc. Fínek a doc. Dušek představili 
nový vznikající projekt zaměřený na posílení komunika-
ce mezi urology a onkology při léčbě pokročilého karci-
nomu prostaty (projekt UJO: „urology joins oncology“, 
www.ujo.registry.cz). Jde o pilotní projekt tohoto druhu, 
který využívá moderní informační technologie k posílení 
možné spolupráce obou odborných společností. Projekt 
již podpořil výbor České urologické společnosti. Výbor 
ČOS souhlasí s prezentací projektu pod hlavičkou ČOS 

a s uváděním loga ČOS. O tom, zda se záměr projektu 
podaří, budou podávány průběžné informace. První vážná 
prezentace výstupů je plánována na leden 2009. Materiály 
prezentované na návrhu webu projektu lze doplňovat nebo 
případně kritizovat. 

Příloha k bodu 23
Prof. Žaloudík požádal o zveřejnění výsledků voleb do 
Výboru Onkochirurgické sekce :
Předsedou byl pro další období jednomyslně zvolen 
prof. Žaloudík, místopředsedou prof. Duda, jednatelem 
zůstává prof. Ryska.
Prof. Žaloudík poděkoval prof. Dudovi za bezmála pětile-
tou záslužnou a  úspěšnou činnost ve funkci předsedy a  vy-
zvedl zejména jeho organizační práci při etablování sekce 
onkochirurgů na českomoravské chirurgické i onkologické 
scéně a  ediční úsilí při překladu německé Onkochirurgie 
do češtiny, která se stala základním studijním materiálem 
pro onkologicky profi lované chirurgy, ovšem sloužící pro 
orientaci také interním a  radiačním onkologům.
Těžiště činnosti v dalším období vidí nový výbor Sekce 
a  její předseda prof. Žaloudík v následujících úkolech:
1. dosáhnout pro onkologicky profi lované chirurgy v ná-

vaznosti na novelu Zákona 95/2004 vyhláškou defi no-
vané možnost funkčních certifi kovaných nástavbových 
specializací v oboru chirurgická onkologie s návrhem 
modulového systému specializovaného vzdělávaní;

2. dosáhnout proporcionálního a  adekvátního zohlednění 
a  ocenění chirurgické léčby v systému fi nancování on-
kologické péče;

3. pojmenovat ordináře pro onkochirurgii v rámci sítě 
KOC a  pomocí teto struktury uplatňovat další vliv na 
odborné, edukační i ekonomické stránky onkologické 
péče, součásti bude zabývat se také racionálními obje-
my a  kvalitou poskytované onkochirurgické péče;

4. úzce spolupracovat s Českou chirurgickou společnos-
tí a  Českou onkologickou společnosti, neboť členové 
Sekce jsou zpravidla členy obou společností;

5. dále rozvíjet kontakty v rámci WFSOS a  ESSO;
6. rozšířit členskou základnu Sekce zejména o zástupce chi-

rurgických pracovišť a  KOC ze západní časti republiky;
7. dopracovat některé procedurální normy Sekce a  po-
řádat společná setkání členů nejméně dvakrát ročně, 
na jaře u příležitosti BOD v Brně, na podzim s vy-
užitím případných konferenčních akcí či samostatně 
jinde v ČR.


