INFORMACE Z ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Volby do České onkologické společnosti ČLS JEP
Vážení členové České onkologické společnosti ČLS JEP,
na zasedání výboru ČOS dne 20. 1. 2015 byly vyhlášeny volby do výboru České onkologické společnosti ČLS JEP a do revizní
komise České onkologické společnosti ČLS JEP. V souladu s rozhodnutím výboru na zasedání v prosinci 2014 bude mít budoucí
výbor ČOS 13 členů a revizní komise 3 členy, volby budou rozhodnutím výboru z 18. 11. 2014 jednokolové.

Harmonogram voleb
1. Volební kampaň proběhne od 21. 1. 2015 do 10. 4. 2015
2. Návrhy kandidátů nebo vlastní kandidatury do výboru a do revizní komise mohou členové ČOS podávat v rámci volební kampaně do 21. 3. 2015 23:59. Pro tyto účely bude v polovině února otevřen volební modul na Linkos.
• Každý návrh musí obsahovat příjmení a jméno navrhovaného člena ČOS a jeho pracoviště dle údajů v adresáři ČOS dostupném na webových stránkách ČOS (www.linkos.cz), zda je navrhován do výboru ČOS nebo do revizní komise ČOS, jméno, příjmení a pracoviště navrhujícího.
• Návrhy mohou podávat pouze platní členové ČOS.
• Kandidovat je možno do revizní komise i do výboru. Při kandidatuře je nutno uvést do kterého orgánu kandidujete nebo navrhujete kandidáty.
• Dle volebního řádu ČLS JEP §6, odst. 2 „Volební kampaň musí být vedena v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
v duchu obecně přijatých etických norem, v souladu s požadavky na demokratický a svobodný průběh voleb“.
• Volební komise bude dohlížet na regulérnost volební kampaně a případné stížnosti na průběh volební kampaně lze zaslat na
adresu karel.cwiertka@fnol.cz.
3. Sestavení kandidátky do výboru ČOS a do volební komise ČOS provede volební komise na základě přijatých návrhů nejpozději
do 31. 3. 2015, následně proběhne vytištění volebních lístků.
4. Poslední kontrola platného členství v ČOS proběhne k 31. 3. 2015.
5. Dne 11. 4. 2015 budou rozeslány volební lístky a instrukce k úpravě volebních lístků všem členům ČOS v souladu s výsledky
kontroly platného členství. Volební lístky budou rozeslány na adresu uvedenou v databázi ČLS JEP.
6. Volební kampaň na Linkos bude ukončena 10. 4. 2015 v 23:59 středoevropského času.
7. Vlastní volby proběhnou od 11. 4. 2015 do 11. 5. 2015. K volbě je možné použít pouze oficiální volební lístky, k odeslání volebního lístku je nutné použít pouze přiloženou obálku s razítkem ČOS ČLS JEP. Hlas je považován za platný, pokud splní všechny
uvedené náležitosti, volební lístek je vyplněn v souladu s přiloženými instrukcemi a je odeslán v termínu (rozhodující je datum
razítka na obálce) na adresu uvedenou v instrukcích.
8. Dne 18. 5. 2015 proběhne zasedání volební komise, na kterém budou otevřeny volební obálky, sečteny hlasy, vyřešeny všechny
sporné případy – v souladu s Volebním řádem ČLS JEP. Po sečtení hlasů a schválení volební komisí budou vyhlášeny výsledky
voleb.
9. Následuje měsíční lhůta pro stížnosti na průběh voleb, která končí 19. 6. 2015.
10. První schůze nově zvoleného výboru proběhne 30. 6. 2015 v Brně, Schůzi zahájí předseda volební komise a bude řídit volby
funkcionářů nového výboru a revizní komise.
Zdroj: www.linkos.cz

Zápisy ze schůzí výboru České onkologické společnosti konaných dne 9. 1. 2015 a dne 20. 1. 2015 v Plzni naleznete na
www.linkos.cz
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Založení Sekce onkologické imunologie
Vzhledem k současnému rozvoji imunoterapie nádorových onemocnění jsme
ocenili přístup České onkologické společnosti ČLS JEP, která na náš podnět podpořila vznik Sekce onkologické imunologie.
Zakládající schůze Sekce onkologické
imunologie ČOS byla svolána přípravným
výborem ve složení prof. MUDr. L. Petruželka, CSc., doc. MUDr. B. Konopásek, CSc.,
MUDr. E. Závadová, CSc., prof. RNDr.
B. Říhová, DrSc. k příležitosti 6. pražského mezioborového onkologického
kolokvia PragueONCO 2015, v pátek
23. 1. 2015 v Clarion Congress Hotelu.
Úkolem sekce je sdružovat všechny,
kteří chtějí zlepšit efektivitu nádorové
imunoterapie prostřednictvím poznávání
procesů, odehrávajících se v nádorovém
mikroprostředí a v imunitním systému člověka obecně s následnou aplikací nových
poznatků do praxe – klinické onkology
s hlubším zájmem o tuto oblast, klinické
imunology, patology, ale i další odborníky
se zájmem o imunologii nádorů. Podobné
sekce a struktury jsou již v zahraničí etablovány jako součást onkologické společnosti
(např. SITC – Society of Immunotherapy of
Cancer – Společnost pro nádorovou imunoterapii při AACR, www.sitcancer.org).
Společnost pro nádorovou imunoterapii
splňuje prostřednictvím vysoce erudovaných sympozií, svým odhodláním k osvětě
v oblasti nádorové imunologie a sdružováním podobně smýšlejících společností
funkci organizace, podílející se na zařazení
imunoterapie jakožto standardní léčebné
modality v léčbě onkologických pacientů.
Úkolem Společnosti pro nádorovou imunoterapii je zlepšit prognózu onkologického pacienta, poznáváním procesů, odehrávajících se v jeho imunitním systému
a dále pak následnou aplikací těchto poznatků ve vývoji a v použití nádorové
imunoterapie.

Cíle Sekce onkologické
imunologie
Podkladem byl návrh mezioborové spolupráce v oblasti nádorové imunologie,
který představila účastníkům schůze
MUDr. Eva Závadová, CSc. Cílem sekce
je sdružovat všechny, kteří mají zájem
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na zlepšení imunoterpie – klinické onkology s hlubším zájmem o tuto oblast, klinické imunology s laboratorním a teoretickým zázemím v této oblasti, ale i další
odborníky se zájmem o imunologii nádorů (dermatology, radiační onkology,
chirurgické onkology, neurology, pneumology, nefrology, patology).

Dlouhodobé cíle
1. Usilovat prostřednictvím vysoce erudovaných sympozií o osvětu v oblasti nádorové imunologie, definovat nová a důležitá fakta, která mohou být následně
efektivně šířena v odborné společnosti.
2. Sdružováním podobně smýšlejících společností se podílet na zařazení imunoterapie jakožto standardní léčebné modality v léčbě onkologických pacientů.
3. Zlepšit prognózu onkologického pacienta prostřednictvím poznávání procesů
odehrávajících se v imunitním systému
s následnou aplikací těchto poznatků ve
vývoji a užití nádorové imunoterapie.
4. Usnadnit výměnu informací a nových
poznatků mezi vědci, výzkumníky, kliniky, odbornými společnostmi a dalšími subjekty, sdílejícími hodnoty společnosti pro onkologickou imunologii.
5. Vést konstruktivní debatu ve snaze objevit nové myšlenky a cíle pro směřování nádorové imunoterapie.
6. Usnadnit vzájemnou komunikaci
nejen mezi onkology a imunology, ale
i dalšími odborníky se zájmem o imunologii nádorů.
7. Definovat nová a důležitá fakta, která
mohou být následně efektivně šířena
v odborné společnosti.
8. Posílit společnost, a vytvořit tak mohutnější členskou základnu.
9. Rozšířit působnost společnosti a její
vliv vybudováním nových vztahů se
strategickými partnery.
10. Sekce onkologické imunologie bude
usilovat o spolupráci a začlenění do
mezinárodních struktur.(SITC).

Krátkodobé cíle pro rok 2015 jsou
• organizace edukačních seminářů,
• vytvoření monografie
Imunoonkologie,

• vytváření pracovních skupin k jednotlivým tématům (definice prediktivních
faktorů imunoterapie, imunoscore,
publikační a edukační aktivity atd).
V rámci ustavující schůze proběhly volby
na volební období jednoho roku a výkonný výbor sekce onkologické imunologie byl zvolen většinou přítomných členů.
Složení výkonného výboru:
MUDr. E. Závadová, CSc., doc. MUDr. B. Konopásek, CSc., prof. MU Dr. L. Petruželka, CSc., prof. RNDr. B. Říhová, DrSc.,
prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D., doc. MUDr.
T. Büchler, Ph.D., doc. MUDr. P. Dundr,
Ph.D. a MUDr. A. Poprach, Ph.D.
Sekce se zabývala i plánem akcí na období 2015. Předběžně bylo doporučeno
zapojení sekce účastí na XXXIX. brněnských onkologických dnech 8.–10. 4. 2015.
Veškerá ostatní komunikace mezi
členy výkonného výboru sekce bude
probíhat formou e-mailové korespondence. Informace o termínech příštího
jednání o akcích a pracovních skupinách
budou zveřejněny na stránkách linkos
(www.linkos.cz).
Zájemci o členství v sekci onkologické imunologie ČOS mohou podat
přihlášku – postup www.linkos.cz/clenstvi-v-cos/prihlaska-do-cos/. Předpokladem členství v sekci je členství v ČOS.
Přihlášku doručte na adresu: členská
evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26
Praha 2, tel.: 224 266 216, fax: 224 266
212, e-mail: cle@cls.cz.
Děkujme za ev podněty a připomínky,
zájemce o práci na monografii Imnonoonkologie prosíme kontaktovat:
MUDr. Eva Závadová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2
ezavadova@seznam.cz,
a v kopii i tajemníkům
MUDr. Jan Špaček – jendaspacek@
gmail.com, MUDr. Michal Vočka –
michal.vocka@centrum.cz
MUDr. Eva Závadová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
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PĜihlášku doruþte na adresu: þlenská evidence ýLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2,
tel.: 224 266 216, fax: 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz

Stanovisko organizaþní složky ýLS JEP:
PĜijat dne:
………………………………………………………
Razítko a podpis pĜedsedy (sekretáĜe)

Ź Odborné spoleþnosti (sekce)
Ź Spolku lékaĜĤ

NezapomeĖte vyplnit pĜíslušnou OS þi SL, do které/ho se hlásíte!!!

Souhlasím se zasíláním informací e-mailem (Zákon þ.480/2004 Sb.)

Kontaktní údaje:
PĜíjmení:
Jméno:
Tituly:
Datum narození:
Rodné þíslo:
Korespondenþní adresa:
PSý:
Telefon (vþetnČ pĜedvolby):
Mobilní telefon:
PracovištČ :
Adresa:
PSý:
Telefon (vþetnČ pĜedvolby):
Fax:
E-mail:
(Zadání e-mailu je povinné, jinak nebude pĜihláška pĜijata)
PĜihlašuji se za Ĝádného þlena. Souhlasím s posláním a cíli ýLS JEP a nemám dluh vĤþi ýLS JEP a jejím
organizaþním složkám (OS;SL) ýLS JEP.

PĜihláška Ĝádného þlena ýeské lékaĜské spoleþnosti J. E. PurkynČ (ýLS JEP)
…………………………………………………………………..
Podpis
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