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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU âESKÉ
ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI
KONANÉHO DNE 27. 9. 2004 V BRNù

Pfiítomni: Vorlíãek, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka,
Eckschlager, Finek, Jelínková, Pfiibylová, Stáhalová, Vyzula,
Îaloudík.
Omluveni: Petera, Rob, PetruÏelka, Stanku‰ová, Konopásek.

1. V˘bor âOS projednal dal‰í postup popularizace Národní-
ho onkologického programu, k nûmuÏ se písemnû pfiihlá-
silo jiÏ nûkolik desítek organizací a institucí. Bude uspo-
fiádána tisková konference po pfií‰tí v˘borové schÛzi 23.
11. 2004 v Praze.

2. V˘bor se seznámil s ãlánky v Lidov˘ch novinách a Hos-
podáfisk˘ch novinách uvefiejnûn˘ch dne 27. 10. 04, které
zcela zavádûjící formou informují vefiejnost o úmrtnosti na
zhoubné nádory d˘chací soustavy a vyvozují kvalitu zdra-
votní péãe v jednotliv˘ch regionech ãi dokonce nemocni-
cích. Proti této nekvalifikované a zavádûjící formû pouÏí-
vání onkologick˘ch údajÛ v˘bor ostfie protestuje
a distancuje se zcela od ãísel vefiejnosti sdûlovan˘ch, neboÈ
jde o údaje nesprávné. 

3. Pfiedseda âOS prof. Vorlíãek spolu s místopfiedsedkyní
doc. Abrahámovou, navrÏenou v˘borem za pfiedsedkyni
Rady NOR poÏádají o dal‰í harmonizaãní schÛzku fiedi-
telku ÚZIS ve vûci dal‰ího vedení a chodu NOR. PÛjde
zejména o tyto otázky: 
1. vedení NOR  
2. chod registru v nov˘ch podmínkách vyhlá‰ky s údaji bez 

adres 
3. stav pfiípravy a implementace elektronického HZN 
4. vztah hlásitele HZN k pfiípadu - hlásit by mûlo praco-

vi‰tû odpovídající za v˘sledek léãebného postupu 
5. nakládání s údaji o hlásících zdravotnick˘ch zafiízeních 
6. financování NOR a odstranûní zpoÏdûní plateb

4. Metodika úãasti praktick˘ch lékafiÛ na plnûní NOP navr-
Ïená v˘borem âOS bude projednána s v˘bory obou rele-
vantních spoleãností v‰eobecn˘ch praktikÛ, vãetnû zpÛ-
sobu distribuce.

5. Pfiíprava jednání se Spoleãností patologÛ - pro jednání
o obligátním dvojím ãtením histologick˘ch preparátÛ bude
âOS navrhovat tyto onkologické diagnózy: lymfomy, sar-
komy kostí i mûkk˘ch tkání, germinální nádory, vybrané
ovariální nádory, karcinoidy, moly a choriokarcinom,
malignity v tûhotenství, nádory nejasného origa. Projedná
také konzultace z titulu nízké frekvence onkologické dia-
gnostiky na men‰ích patologick˘ch pracovi‰tích. 

6. V˘bor âOS vzal na vûdomí dopis firmy Pliva-Lachema
o zru‰ení registrace preparátu oxaliplatina Pliva-Lachema.

7. O upfiesnûní podmínek pouÏití prostfiedkÛ z Bûhu T. Foxe
bude jednat s organizátory BTF âR pfiedseda prof. Vorlí-
ãek v Praze 19. 11. 2004.

8. V˘bor âOS vzal bez pfiipomínek na vûdomí dopis Hepa-
tologické spoleãnosti o standardech léãby hepatocelulár-
ního karcinomu u dospûl˘ch nemocn˘ch.

9. V˘bor se shodl, Ïe umísÈování aktuálních informací na
nové webové stránky âOS www.linkos.cz budou provádût
podle potfieby v‰ichni ãlenové v˘boru a pfiedsedové sekcí
Duda, Eckschlager, Hajdúch a pfiedseda pneumoonkologÛ
(bude zvolen) pfiím˘m kontaktem na webmastera RNDr.
Petru Novákovou - petra.novakova@roche.com. V‰ichni
ostatní ãlenové âOS mohou své pfiíspûvky umísÈovat na
www.linkos.cz po konzutaci s pfiedsedou âOS.

10. V˘bor schválil pfiijetí nov˘ch ãlenÛ âOS: Lísová (Olo-
mouc), Turyn (Praha), Zíková (Ostrava), Salmá‰ (Bfiec-
lav), Mach ( Frant.Láznû) , Lovas (Zvolen), Soumarová
(Nov˘ Jiãín), Kubátová (Praha), ¤iháãková (Brno).

11. Prim. Cwiertka referoval o úspû‰ném jednání s pfiedsed-
kyní Svazu Ïen v Olomouci paní Souãkovou, olomoucká
organizace Ïen stojí o úzkou spolupráci pfii naplÀování
NOP.

12. Prim. Dr. Ashermannová referovala o dohadovacích fiíze-
ních s VZP, projednávat se budou pouze poloÏky na jed-
náních, v nichÏ bude poji‰Èovna vyzyvatelem a které pro-
jdou pfiíslu‰nou odbornou komisí. Onkologická Ïádost
ohlednû v˘konu aplikace cytostatika do portu byla jiÏ pro-
jednána pracovní skupinou a má b˘t zafiazena do pfií‰tího
dohodovacího fiízení. 

13. Pfiedseda âOS poÏádá pfiednostu katedry IVPZ prof. Kle-
nera o návrh poÏadavkÛ a pravidel pro specializaãní vzdû-
lávání v oboru klinická onkologie v rámci implementace
Zák. 95/2004.

15. Prim. Stáhalová navrhla, aby se v˘bor âOS zasadil o pod-
poru kurzÛ komunikace zdravotníkÛ s nemocn˘mi zamû-
fiené na onkologickou péãi. V˘bor vyhlásí pro 15 ãlenÛ
âOS granty financující absolvování kurzÛ tohoto typu.

16. V˘bor âOS schválil rámcov˘ návrh MOÚ témat progra-
mu XXIX. Brnûnsk˘ch onkologick˘ch dnÛ, kter˘ se usku-
teãní synchronnû ve tfiech sálech hotelu VoronûÏ ve dnech
26.-28. 5. 2005:

âtvrtek 26. 5. 
Prevence nádorov˘ch onemocnûní
Pokroky v biologii nádorÛ
Meze onkochirurgické radikality
Sekce sester a laborantÛ

Pátek 27. 5. 
Chyby v diagnostice a léãbû nádorÛ
Informatika a telemedicíny v onkologii
Minimalizace vedlej‰ích úãinkÛ radioterapie
Hormonálnû aktivní nádory
Sekce sester a laborantÛ

Sobota 28. 5.
Novinky v klinické onkologii
Zhoubné nádory ledvin
Praktick˘ staging nádorÛ z pohledu radiologa (kurz IVPZ)

17. Stav úãtu âOS ãiní k 27. 10. 2004 323 tis. Kã. Inventari-
zací majetku âOS byl povûfien prim. Finek.

Dal‰í jednání v˘boru se koná 23. 11. 2004 v 9 hod. v Praze.

onkologické spoleãnosti




