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p e h l e donkologické spole nosti

ZÁPIS ZE SCH ZE VÝBORU 
ESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLE NOSTI DNE 

16. 12. 2008 VE VFN PRAHA

P ítomni: Vorlí ek, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, 
Bartoš, Feltl, Abrahámová, Stáhalová, Petera, P ibylová, Jelínková 
Omluveni: Žaloudík, Cwiertka

  1. Prof.Vorlí ek p ivítal p ítomné.
  2. As. P ibylová zahájila sch zi a za po ádající pracovišt

uvítala p ítomné.
  3. D kan 1. LF UK prof. Zima p ednesl uvítací projev. 
  4. editel VFN Dr. B íza uvítal leny výboru OS.
  5. Výbor OS p ipravuje upgrade Doporu ených postup  ( 

Modrá kniha), dead line návrh  a dopln ní do 10.1 2009 
zaslat prof. Vyzulovi. 

  6. Prof. Vorlí ek: defi nitivní seznam KOC bude vypadat ji-
nak než bylo zve ejn no v tisku a dle sd lení MZ R bude 
zve ejn n do konce roku. (Pozn. mimo zápis: V stník byl 
zve ejn n 19.12. ) 

  7. Výbor OS se znovu zabýval, z podn tu prof. Vyzuly, 
problematikou p ipravované nové vyhlášky o Komplexních 
onkologických centrech. Výbor OS kritizuje, že nebyl 
p edem informován MZ o plánovaném auditu KOC, nepodí-
lel se na výb ru personálního obsazení komisí. Jednotlivá 
pracovišt  ani výbor OS nebyly MZ v reálné podob  infor-
movány o výsledcích auditu. 

  8. Výbor OS se jednozna n  distancuje od informací medií 
o rušení onkologických pracoviš  a zpochyb ování kvality 
jejich práce. 

  9. Prof. Vrdovjak navrhuje založení evropské instituce pro boj 
s rakovinou Seerog, komunikaci zajistí Fínek. 

10. Ing. Jandová v novala OS ástku 2000,- K  za což jí moc 
d kujeme.

11. Postgraduální medicína - jedno íslo bude na onkologické 
téma, obsah je p ipraven.

12. prim. Aschermannová: výbor OS d kuje organizátor m
B hu nad je, kte í p edali ástku 710 000,- K OS.

13. Výborem je vypsána sout ž o grant na výzkum v oblasti 
onkologie ve výši 710 000,- K , dead line p ihlášek k rukám 
p edsedy OS, do 31.1. 2009 v elektronické i písemné 
form .

14. Dopis Dr. Beneše editele SÚKL O regulaci reklamy , p íloha
zápisu.

15. Spole nost Medical Tribune zakoupila licenci pro vydávání 
eské mutace JCO. 

16. Doc. Dušek p ipravil data o nákladné onkologické pé i k 
p edložení editeli VZP Dr. Horákovi. 

17. Schválena Záštita OS: 5. Sympozium molekulární patolo-
gie a histocytologie , po ádá FN Olomouc. 

18. Výbor OS nemá námitek proti obm n  LU na Masarykov
onkologickém ústavu. 

19. prof. Abrahámová: MZ R poskytlo ne ízeným nemocnicím 
na úhradu kultivace sb ru dat NOR 2,6 milionu K .

20. Nemocnice eské |Bud jovice odmítla fi nan ní ástku na 
kultivaci sb ru dat NOR. 

21. Noví lenové OS: Petra Hrab tová, FN Motol, Simona 
Brokešová, FN Hradec Králové, Magdalena ížková, FN 
Olomouc.

22. Prof. Abrahámová navrhuje uspo ádat certifi kovaný kurz 
pro pracovníky NOR. 

23. Prof. Abrahámová - není reciprocita ve vým n  dat mezi 
OS a plátci pé e.

24. Prof. Vyzula - n které okrsky nedodávají data do NOR z 
d vodu opožd né nebo zatím nedodané fi nan ní dotace na 
rok 2008 z MZ R.

25. Prof. Abrahámová a prof. Vyzula podají zprávu o kultivaci 
NOR na p íští sch zi výboru. 

26. Termíny sch zí výboru OS v roce 2009:
27.1.2009 v 10 hod. Masaryk v onkologický ústav
17.2.2009 v 10 hod. FN Bulovka
17.3.2009 v 10 hod. Masaryk v onkologický ústav
28.4.2009 v 10 hod. VFN
22.5.2009 v 9 hod. Masaryk v onkologický ústav
16.6.2009 v 10 hod. Hradec Králové


