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Zápis z jednání v˘boru âeské onkologické spoleãnosti kona-
ného dne 17. 1. 2006 v Praze - FN Královské Vinohrady

Pfiítomni : Vorlíãek, Abrahámová, Aschermannová, Fínek, Jelín-
ková, Konopásek, PetruÏelka, Petera, Pfiibylová, Rob, Stáha-
lová, Stanku‰ová, Îaloudík

Omluveni: Cwiertka, Eckschlager, Vyzula 

âleny v˘boru pfiivítala na svém pracovi‰ti prim. MUDr. M.
Kubecová a seznámila pfiítomné se strukturou a vybavením
pracovi‰tû i hlavními problémy, které spoãívají pfiedev‰ím
v nedostatku ozafiovacích pfiístrojÛ v pomûru k poãtu v˘konÛ.

1. Byla diskutována v‰eobecná nedostateãnost vybavení
radioterapeutickou technikou v âR i dÛsledky nové úhradové
vyhlá‰ky (restrikce fungování nov˘ch kapacit, limit v mam-
márním screeningu apod.) Ve vyhlá‰ce ã. 550/2005
z 30.12.2005 jde zejména o negativní dÛsledky bodÛ t˘kají-
cích se 30% vyuÏití nov˘ch kapacit - viz Pfiíloha 1, odst.b, ãást-
ka 5, a limitÛ pro prevenci - viz Pfiíloha 6/odstavec a. 

2. Pfiizvan˘ prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc. navrhl vznik
dermatoonkologické sekce âOS s argumentací styãn˘mi téma-
ty dermatologÛ a onkologÛ. Byl vysloven souhlas k pfiípravám
organizace sekce s tím, Ïe budou ãlenové sekce ãleny âOS
a pfiípravnou skupinou budou osloveni v‰ichni, ktefií se na léã-
bû melanomu podílejí, tedy i chirurgové a onkologická cent-
ra. 

3. SoutûÏ o grantov˘ pfiíspûvek na pfiístroj z Bûhu T.Foxe „
a) FN Brno IHOK - Multifunkãní systém pro luminiscenci,
fluorescenci a UV/VIS absorbanci v biologick˘ch vzorcích
(poÏadováno 500 tis. Kã 50% úãast)
b) VFN Praha - Onkol. klinika - LightCycler 1.5 PCR Instru-
ment Roche Daignostics (poÏadováno 600 tis. Kã 40% úãast)
c) MOÚ Brno - digitální gelov˘ zobrazovací systém (poÏado-
váno 420 tis. Kã 25% úãast)
d) FN Olomouc - patologie - mikroskop s integrovan˘m PC
pro digitální virtuální tkáÀovou banku ( poÏadováno 350 tis.
Kã 80% úãast FN)
e) FDN Brno - KDO - hlubokomrazící skfiíÀov˘ box -86° C pro
banku dûtsk˘ch nádorÛ, (160 tis. Kã 34% spolúãast) Zadání
grantové soutûÏe (dle v˘boru BTF má b˘t pfiístroj urãen˘ pro
v˘zkum ) nesplÀují : 
f) FN Hradec Králové - urologie - bioptické zafiízení (40 tis.
Kã) - jde o rutinní zafiízení
g) FN Motol Praha - radiaãní onkologie - Somavision Work-
station - jde o zafiízení pro rutinní radioterapii, navíc vysoká
finanãní nároãnost (poÏadován 1 mil.Kã), nelze vyhovût 

4. Vyhodnocení v˘sledkÛ grantového programu BTF 2005 RASO
bude provedeno v termínu do 31.1.2006. Vût‰ina pracovi‰È jiÏ
podala zprávy, celá akce se jeví jako úspû‰ná po stránce obsa-
hové, av‰ak mnoh˘mi fie‰iteli nebylo respektováno zadání, Ïe
zpráva má mít podobu manuskriptu k publikaci v Klinické
onkologii. Pouze jednomu fie‰iteli jiÏ práce podpofiená gran-
tem RASO v KO vy‰la, dal‰í dodal v publikovatelné podobû.
V‰ichni ostatní tedy budou znovu vyzváni, aby zprávu podali
v podobû jiÏ publikovatelné v ãasopise Klinická onkologie, kde
bude standardnû zaji‰tûno i recenzní fiízení. 

5. Na Ïádost pfiedsedy âLS JEP prof. MUDr. J. Blaho‰e, DrSc.
po jednání s p. ministrem D. Rathem zpracovali prof. MUDr
J. Îaloudík, CSc., prof. MUDr. R. Vyzula ,CSc. a prof. MUDr.
J. Vorlíãek, CSc. koncepci onkoprevence s názvem Onkopre-
vence pro âeskou republiku, která jiÏ byla rozeslána ãlenÛm
v˘boru a je zvefiejnûna na www.linkos.cz. V˘bor vyslovil pod-
poru zpracovanému materiálu a pokládá ho za oficiální pro-
gram onkoprevence pro âOS. Námûstek ministra zdravotnic-
tví MUDr. A. Peãenka jiÏ písemnû potvrdil, Ïe materiál bude
pouÏit jako podkladov˘ materiál pro zámûry. 

6. Tisková konference na téma onkocenter se uskuteãní v Paláci

Adria, Jungmannovo nám. 25.1.2006 v 11 hod.V‰ichni ãlenové
v˘boru byli vyzváni, aby se podle sv˘ch moÏností zúãastnili. 

7. Národní onkologick˘ program a onkocentra budou pfiedmû-
tem dvoudenního jednání organizovaného Nadací P.Janssena
2 .- 3. 3. 2006 ve ·tifiínû.

8. Instrukce kdal‰í práci na webovém portálu onkocenter byly vpíse-
mné podobû pfiedány v‰em ãlenÛm. V˘bor, vycházeje také z v˘s-
ledkÛ porady 6. 1. 2006 v Brnû, souhlasí s postupem dal‰ích prací
na webovém portále onkocenter. âlenové v˘boru s návrhem po-
rtálu po prostudování podkladÛ souhlasí, stejnû jako souhlasí súãas-
tí firmy Astra Zeneca jako generálního partnera tohoto projektu.

9. Na schÛzi v˘boru se dostavil MUDr. M. Oliverius z IKEM Praha,
kter˘ ve spolupráci s MUDr. P. Studeníkem z CKTCH Brno Ïádá
ospoleãn˘ postup onkologÛ atransplantologÛ ve vûci indikací tra-
nsplantace jater unemocn˘ch sdiagnózou hepatocelulárního karc-
inomu. Pfii zhruba 400 pfiípadech roãnû v âR bylo za celá posled-
ní léta z této indikace transplantováno jen 14 pfiípadÛ. V diskusi
byla shledána uÏiteãnost popularizace této potenciálnû kurativní
léãebné metody, kterou lze provést v IKEM Praha nebo CKCHT
Brno - konzultace moÏná e-mailovû pfies www.linkos.cz, do nûho-
Ï propojí transplantologové indikaãní formuláfi, aby potenciálnû
vhodn˘ pfiípad mohlo konzultovat kterékoli pracovi‰tû vrepublic-
e. Ksekundárním nádorÛm jater, pfiedev‰ím metastázám kolorektá-
lního karcinomu, kde je situace v aktivní chirurgické léãbû pod-
obnû neuspokojivá, bude jednáno na pfií‰tím v˘boru za úãasti doc.
MUDr. A. Ferky, CSc. v Pardubicích v únoru 2006.

10.Prof. MUDr. J. Îaloudík, CSc. podal informaci ozámûru vûno-
vat blok pfiedná‰ek na BOD 2006 tématu East European Can-
cer Plans s pozvan˘mi zástupci onkologie z Polska, Maìar-
ska, Slovenska, Slovinska, Litvy, Loty‰‰ka a Estonska.
V organizaci a krytí nákladÛ pomáhá firma AstraZeneca.

11.Kongres UICC ve Washingtonu v ãervnu 2006 se pokusí za
âOS nav‰tívit prof. MUDr. J. Îaloudík, CSc. s prezentací
popularizující nûkteré organizaãní aspekty ãeské onkologie.

12. Prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc. za vedení NOR upozornila
nav˘razné zhor‰ení situace ve sbûru dat NOR vroce 2004 ve srov-
nání s referenãním rokem 2003. Byla pfiipravena podrobná tabul-
ka deficitÛ podle okresÛ a krajÛ. V˘bor pokládá situaci za váÏnou
a pfiedsedkynû NOR spolu s pfiedsedy âOS i SROBF roze‰lou
dopisy ministerstvu, fieditelÛm pfiímo fiízen˘ch organizací a kraj-
sk˘m zdravotním radÛm s upozornûním, Ïe hlá‰ení zhoubného
novotvaru je zákonnou povinností kaÏdého pracovi‰tû, které pfie-
vzalo odpovûdnost za léãbu onkologicky nemocného. Toto zhor-
‰ení hlásitelnosti se paradoxnû objevuje v dobû, kdy se podafiilo
NOR softwarovû zpfiístupnit laické i odborné vefiejnosti a pfiipra-
vuje se forma elektronické hlá‰enky. Znovu pfiipomínáme, Ïe za
stav NOR zodpovídají jednotliví fieditelé zdravotních zafiízení.

13.Byla podána informace o souãasném stavu akreditací pracovi‰-
È ke specializaãnímu vzdûlávání podle Zákona 95/2004. V˘bor
aktivity akreditaãní komise pro specializaci v klinické onko-
logii vedené prof. MUDr. P. Klenerem, DrSc. uvítal a upo-
zornil na postup jak je uveden v dopise ministra zdravotnictví
a instrukcích na www.mzcr.cz. 

14.V˘bor âOS vzal na vûdomí návrh vûdeckého sekretáfie
Spoleãnosti nukleární medicíny dr. Záhlavy, kter˘ soudí, Ïe
by mûla b˘t podpofiena instalace PET v kaÏdém z novû garan-
tovan˘ch onkocenter. V˘bor âOS pokládá tento návrh za ide-
ální, nicménû zcela mimo souãasné moÏnosti ãeského zdra-
votnictví. Pfiivítá, kdyÏ postupnû probûhnou aspoÀ instalace
dal‰ích 3 - 5 PETÛ geograficky rozloÏen˘ch tak, aby byly pfií-
stupné nûkolika onkocentrÛm v okolí. 

15.Do âOS byli pfiijati tito noví ãlenové : ·tukavec (Praha), B-
arto‰ (Bílovec), Grim (Hradec Králové), Salá‰ková (PlzeÀ),
Bakala (Zlín), ·krovina (Îilina), ·mardová (Brno), MaÀá‰ek
(Brno), Man (Jablonec),Vran˘ (Jablonec), Smetka (Bzenec),
Mendreková (âesk˘ Tû‰ín), Feltl (Ostrava), Kliková (âeské
Budûjovice),Pacík (Brno), Slavíãek (Jihlava).

onkologické spoleãnosti
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Zápis z jednání v˘boru âeské onkologické spoleãnosti 
konaného dne 14.2.2006 v Pardubicích

Pfiítomni: prof. Vorlíãek, doc. Abrahámová, prof. Vyzula, doc.  Fínek, prim.
Cwiertka, prim. Jelínková, prim.  Stáhalová, prim. Aschermannová, doc.
Konopásek, prof.  Eckschlager
Omluveni: prof. Îaloudík, doc. PetruÏelka, Dr. Pfiibylová, Dr. Stanku‰ová,
doc. Rob, doc. Petera

V˘bor âOS byl hostem doc. MUDr. Jaroslava VaÀáska, CSc. pfiednosty
Oddûlení radiaãní onkologie. SchÛzi zahájil pfiedseda âOS prof. MUDr.
Jifií Vorlíãek, CSc. âlenové v˘boru âOS byli pfiivítáni ãeln˘mi pfiedstavi-
teli Pardubického kraje a Krajské nemocnice. Jako první pohovofiil vice-
hejtman Ing. Roman Línek, posléze pfiedseda okresního sdruÏení âLK
MUDr. Karel ·Èastn˘, pak fieditel KN Pardubice MUDr. Jan Fefitek, MBA
a nakonec MUDr. Jan Calta, fieditel spoleãnosti Mediscan. V˘bor âOS byl
seznámen s organizací onkologické péãe v kraji, pfiiãemÏ KN Pardubice je
sídlem KOC, jehoÏ vedoucím je doc. VaÀásek. ¤ízen˘mi pracovi‰ti jsou
ambulantní onkologická pracovi‰tû ve Svitavách, Chrudimi a Ústí nad Orl-
icí. Ozafiízení radiaãní technikou (akcelerátor, simulátor, plánovací systém)
se zaslouÏila firma Mediscan. Technika je uÏívána (na smluvním podkla-
dû) Oddûlením radiaãní onkologie, kde je také umístûna.
1. Po projevech oficiálních pfiedstavitelÛ se slova ujal doc. VaÀásek, kte-

r˘ ãleny v˘boru seznámil s dûjinami a v˘vojem on kologické péãe
a Oddûlení radiaãní onkologie v Pardubicích.

2. Prof. Vorlíãek zkontroloval zápis z minulé schÛze, kter˘ byl schválen.
3. Doc. Abrahámová informovala o zasedání Rady NOR. Stav hlá snos-

ti zhoubn˘ch chorob za rok 2004 dosud není uspokojiv˘, a tudíÏ uve-
den˘ rok nelze zatím statisticky uzavfiít. Za tento stav není moÏné vinit
regionární správce dat, ktefií logicky mohou spravovat jen data, která
obdrÏí. Za onkologickou hlás nost jsou zodpovûdní vedoucí zdravot-
nick˘ch zafiízení a zdrav otní radové. Na pÛdû ÚZIS ve spolupráci s paní
fieditelkou Mg r. Mazánkovou byl vypracován dopis adresovan˘ uve-
den˘m zdrav otnick˘m pfiedstavitelÛm. Dopis pfiipomíná zodpovûd-
nost za hlá snost, která je zákonnou povinností. Znûní dopisu bylo jedno
myslnû schváleno ãleny Rady NORu. Dopis byl schválen pfiítomn ̆ mi
ãleny v˘boru âOS. Tento byl podepsán pfiedsedou v˘boru âO S prof.
Vorlíãkem, pfiedsedou v˘boru SROBF doc. Peterou a pfie dsedkyní
Rady NOR doc. Abrahámovou. V pfií‰tím t˘dnu budou do pisy roze-
slány.

4. Doc. Abrahámová informovala o koneãné verzi onkologické h lá‰en-
ky, o koneãné verzi Metodiky a o dokonãení pfiíprav (dat ové rozhra-
ní) pro elektronickou hlá‰enku. Tisky hlá‰enek, kt eré vystaãí cca 5-6
mûsícÛ, byly pofiízeny za finance KSRZIS a byly rozeslány krajsk˘m
správcÛm NOR. Po vyãerpání zásob s i je kaÏdé zafiízení musí pofiizo-
vat na vlastní náklady. âleno vé v˘boru âOS se seznámí s Metodikou
na a své poznámky dají najevo do dvou dnÛ. V pátek 17.2. 06 je tfieba
ÚZIS informova t o schválení Metodiky v˘borem âOS.

5. Prof. Vorlíãek informoval o tiskové konferenci o KOC/KOS, která se
konala v Praze v hotelu Adria dne 25.1.06 za úãasti nûkter˘ch vedou-
cích KOC. Zúãastnilo se asi 30 novináfiÛ a inf ormace o dÛvodech zalo-
Ïení KOC/KOS probûhly tiskem. Konferen ce byla úspû‰ná.

6. Prof. Vorlíãek informoval o v˘voji portálu KOC a KOS, kte r˘ není
dosud hotov a vyzval vedoucí onkocenter k poskytnutí fiádn˘ch a ilus-
trativních informací o sv˘ch pracovi‰tích, jak mile bude portál k dis-
pozici.

7. Do podzimu leto‰ního roku by mûla zaãít fungovat Rada onk ocenter,
která by mûla nastavit pravidla hry, zpÛsob komunik ace s poji‰Èovna-
mi, spolupráci s MZ. DÛleÏitá je samozfiejmû prezentace vlastních
v˘sledkÛ. Do pfií‰tí schÛze si ãlenové v ˘boru pfiipraví obecnû pojat˘
program, kter˘ by byl pro Radu onkocenter vhodn˘. V fiadû onkocen-
ter budou kromû 18 KOC/KOS i 2 centra pediatrické onkologie a 7
center hematoonkologick ˘ch.

8. Prof. Vyzula informoval o plánovan˘ch BOD. Den 11.5.2006 bude

vûnován tématu „East European Cancer Plans“. Pfiedpoklád á se úãast
onkologÛ ze zemí novû pfiistoupiv‰ích ãlenÛ EU. Pfi edpokládá se téÏ
prezentace jejich v˘sledkÛ. Dohodnuto, Ïe z na‰í strany je tfieba pre-
zentovat NOR, SVOD, NOP, mamární skr íning, preventivní progra-
my. âlenové v˘boru jsou vyzvání k a ktivní úãasti. Jednání bude v ang-
liãtinû, pfiihlá‰ku je tfieba zaslat do konce února, summary v angliãtinû
do konce bfiezna.

9. Prof. Vorlíãek informoval, Ïe v rámci RASO poslali v‰ichn i zúãast-
nûní své v˘sledky, pouze fie‰itelé dvou prací z ÚRO n a Bulovce poÏá-
dali oodklad do konce února. V˘sledkÛm RASO b ude vûnováno samo-
statné ãíslo Klinické onkologie.

10. Dne 3.3. se bude konat na zámku ·tifiín jednodenní farmako ekono-
mické sympozium s názvem „Správná péãe správnému pacien tovi“.
Bylo iniciováno âOS. Sponzorem je firma Jansen-Cillag . Jde o set-
kání pfiedstavitelÛ âOS ( aktivní úãast mají prof . Îaloudík, prof. Vor-
líãek, prof. Vyzula) s pfiedstaviteli po ji‰Èoven, MZ, pacientsk˘ch orga-
nizací a ekonomÛ. V‰ichni ãle nové v˘boru a vedoucí KOC/KOS jsou
srdeãnû zváni.

11. Doc. Fínek informoval o programu CEBO (centrum evidence b ased
oncology). Tento program by mûl b˘t dÛstojnou protiváho u podob-
n˘ch organizací v zahraniãí (napfi. CECOG, BCIRG, aj.). Materiální
rozjezdové zázemí poskytne firma Novartis (Dr. Vydl ák). Organiza-
ce usiluje o transparentní v˘zkum, kter˘ není o rganizovan˘ farmace-
utick˘mi firmami a dále o v˘zkum podle v‰ ech kautel tak, aby v koneã-
né fázi v˘sledky byly publikovate lné v impaktovan˘ch ãasopisech.
CEBO bude mít svou vûdeckou radu, své statistické zázemí a bud e pra-
covat pod Masarykovou univerzitou. Pfiedpokládá se aktiv ní spolu-
práce v‰ech onkocenter. Prof. Vyzula upozornil, Ïe j de o úkol a záva-
zek velmi zodpovûdn˘. V‰ichni pfiítomní ãleno vé hlasovali pro ustavení
CEBO, o jeho náplní i organizaci b ude tfieba je‰tû vést kvalifikovanou
diskuzi. Doc. Fínek sepí‰e podrobné informace o organizaci CEBO do
19.2 .2006 a za‰le prof. Vorlíãkovi.

12. Prof. Vorlíãek informoval o ãinnosti kategorizaãní komise, jejímÏ pfied-
sedou je doc. Nûmeãek. Usiluje se o nav˘‰ení pros tfiedkÛ na nové léky
pro onkocentra, nejpozdûji od druhého po loletí 2006.

13. V˘bor âOS souhlasí s poskytnutím zá‰tity nad akcí: „50le té v˘roãí
zaloÏení Onkologického oddûlení Pardubice“.

14. Prof. Vorlíãek a prof. Îaloudík vypracovali Návrh podpory onkolo-
gick˘ch skríningov˘ch programÛ z preventivních fondÛ z dravotních
poji‰Èoven. Návrh se t˘ká skríningu rakoviny prsu, skríningu rakovi-
ny hrdla dûloÏního a skríningu rakoviny tlus tého stfieva a koneãníku.
V‰ichni ãlenové dostali materiál s pfiedstihem a s pfiedloÏen˘m mate-
riálem souhlasí.

15. Poslanec MUDr. Jozef Kubinyi se písemnû dotázal prof. Vor líãka jako
pfiedsedy âOS na to, jak˘ v˘znam mají u onkologick ˘ch nemocn˘ch
rekondiãní pobyty u mofie a na horách. prof Vor líãek odpovûdûl, Ïe
tyto pobyty prÛbûh onemocnûní ani sklon k relapsÛm neovlivní. Jde
v‰ak o uÏiteãnou psychosociální re habilitaci.

16. Prof. Blaho‰, pfiedseda prezidia âLS JEP, poskytl plnou po dporu usta-
ven˘m onkocentrÛm. 

17. Prof. Eckschlager informoval o zasedání âLK Na Homolce, kde prim.
·melhaus prosazoval do indikace pro lázeÀskou péãi onkologick˘ch
nemocn˘ch formulaci ovhodnosti lázeÀské léãby pro nemocné spoma-
lu progredujícím nádorov˘m onemocnûním. âlenové nesouhlasí s tou-
to formulací a to takto: 9 hlasÛ proti, 1 hlas pro (prof. Eckschlager).

18. Prof. Eckschlager informoval o zasedání Transplantaãní s ekce, kde
byla schválena akreditace ãesk˘ch transplantaãníc hcenter na rok 2006. 

19. Dne 20.2. 06 se koná schÛzka na MZ s pfiedsedy v‰ech spole ãností
âLS JEP.

20. V˘bor odsouhlasil písemnou formu garance âOS jmenovan˘m 
K OC/KOS.

Zapsala: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
V Praze dne 15.2.2006
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Zápis z jednání v˘boru âeské onkologické spoleãnosti kona-
ného dne 14. 3. 2006 v Ostravû

Pfiítomni: Vorlíãek, Aschermannová,, Cwiertka, Eckschlager,
Jelínková, Konopásek, PetruÏelka, Petera, Stáhalová, Stanku‰o-
vá, Vyzula, Îaloudík
Omluveni: Abrahámová, Finek, Pfiibylová, Rob
V˘bor âOS pfiivítali fieditel Fakultní nemocnice Ostrava dr. Nûme-
ãek a nedávno novû jmenovan˘ pfiednosta Radioterapeutického
oddûlení FN Ostrava MUDr.David Feltl, Ph.D., ktefií seznámili
pfiítomné s promûnami pracovi‰tû a jeho dal‰ími zámûry jako
Komplexního onkologického centra.

1. Provedena kontrola zápisu z minulého jednání v Pardubicích.

2. V˘bor âOS diskutoval dal‰í osud spolupráce âeské onkolo-
gické spoleãnosti a Slovenské onkologické spoleãnosti ve
vztahu k ãasopisu Klinická onkologie, kde trvá pocit asymet-
rie. Pfiedseda prof. Vorlíãek byl povûfien, aby ve‰el v kontakt
s vedením Slovenské onkologické spoleãnosti k ujasnûní dal-
‰ího spoleãného postupu v oblasti obsahové, organizaãní
i finanãní.

3. Vyhodnocení RASO ( roãní analytické studie v onkologii,
grant Bûhu T. Foxe) z roku 2005 : v˘sledky práce jiÏ jsou nebo
v tomto roce budou v duchu zadání soutûÏe publikovány, zaji-
stí redakãní rada Klinické onkologie sdruÏením prací do logic-
k˘ch celkÛ ve více ãíslech. Práce v‰ak dosud nedodali
Dr.Kube‰ z Ústavu radiaãní onkologie Bulovka a Dr.Pavel
Lis˘ z Chirurgické kliniky FN KV. V˘bor povûfiuje pfiedsedu
prof. Vorlíãka, aby splnûní úkolu naléhavû vyÏadoval, nema-
jí-li b˘t tyto dva projekty pokládány za nesplnûné s dal‰ími
dÛsledky. Celkovû v‰ak v˘bor hodnotí zadání RASO v roce
2005 jako úspû‰né a pfiípadnû se k nûmu vrátí v roce 2007.
Letos byly granty vûnovány v souladu s poÏadavkem organi-
zátorÛ BTF do soutûÏe o pfiístroje pro onkologick˘ v˘zkum
a inovace. 

4. Byl podrobnû diskutován stav v‰ech tfií screeningov˘ch
programÛ v âR, pfiiãemÏ za skuteãn˘ screening je moÏno
pokládat pouze screening mammární. Screening je obecnû
vázán na dvû podmínky: jasné oznaãení samostatného kódu
vy‰etfiení asymptomatického pacienta a audit na oznaãen˘ch
(akreditovan˘ch) vy‰etfiovacích pracovi‰tích s datov˘mi
v˘stupy. Bráno z tohoto hlediska nemáme relevantní dÛkaz
o fungování screeningu u kolorektálního karcinomu ani kar-
cinomu ãípku dûloÏního uÏ také proto, Ïe na rozdíl od m-
ammárního karcinomu stagnují první stadia a nezlep‰uje se
trend mortality. Myslet je tfieba také na optimální organiza-
ci ãasného záchytu rakoviny prostaty, coÏ mÛÏe perspektiv-
nû pfiejít i v organizovan˘ screening, budou-li naplnûny uve-
dené podmínky. Bylo také konstatováno, Ïe nezbytná je
podpora screeningového programu ministerskou vyhlá‰kou
a stanoviskem poji‰Èoven. âasn˘ záchyt nádorÛ je samo-
zfiejmû jedin˘m úãinn˘m nástrojem sniÏování mortality na
onkologická onemocnûní a âR má v tomto smûru znaãné r-
ezervy. Navíc pfii kaÏdé zmûnû ministerské garnitury a vede-
ní poji‰Èoven zaãínáme s vysvûtlováním zámûrÛ a poÏadav-
kÛ na screening jakoby znovu, coÏ je nejen vyãerpávající,
ale málo efektivní.

5. V˘bor vedl diskusi o hlavních funkcích Rady onkocenter v tét-
o první etapû : Patfií sem sjednocování stanovisek v tûchto
tématech : a) financování nákladné a kombinované léãby
v onkocentrech, spolupráce se ZP, b) metodická spolupráce
pfii tvorbû lokálních sítí pro základní a dispenzární onkolo-
gickou péãi, c) spolupráce s MZ pfii tvorbû metodiky hodno-
cení kvality péãe v onkologii d) vytváfiení podmínek pro mul-
ticentrické klinické studie v onkologii. 

6. V˘bor diskutoval stav pfiíprav akreditaãních fiízení ‰kolících pra-
covi‰È a shodl se, Ïe je tfieba striktnû postupovat podle Zák.
95/2004. Vyslovil znepokojení, Ïe akreditaãní komise pro kli-

nickou onkologii se pracovnû dosud nese‰la neÏ pouze pfii svém
ustavení. Dále vyslovuje podiv nad aktivitami IPVZ, jehoÏ role
není v Zák .95/2004 nijak zmínûna, stejnû jako zanikající role
dfiívûj‰ích kateder. Zdá se, Ïe nûkterá pracovi‰tû se hodlají ak-
reditovat jakoby dvakrát, jednou za svou nemocnici, podruhé
pod hlaviãkou IPVZ, kter˘ hodlá ãerpat ze smluvních ujednání
s nûkter˘mi nemocnicemi a pÛsobí v systému jako nov˘ typ vir-
tuálního zdravotnického zafiízení nakupující sluÏby ze státních
dotací vnemocnicích. Podle poslední zprávy bude zasedání akre-
ditaãní komise pro klinickou onkologii 30. bfiezna na MZ.

7. Pfiedseda prof. Vorlíãek referoval o semináfii „Správná péãe
správnému onkologickému pacientovi“ ve ·tifiínû 3.3.06.
Obsahem byla akce zajímavá a uÏiteãná, je otázka zda bude
uÏiteãná sv˘m dopadem, byÈ se úãastnili zástupci VZP a MZ. 

8. Zpráva pfiedsedy prof. Vorlíãka z Kategorizaãní komise : Kat-
egorizaãní komise neexistuje, je ministrem zru‰ena. Komise
se nicménû dále schází. Cytostatika kategorie X jsou v této
fázi schvalována revizními lékafii a placena pau‰álem. Sou-
ãasná situace ov‰em neznamená, Ïe lék bude v rámci celko-
vého limitu poji‰Èovnou proplacen, byÈ byl schválen revizním
lékafiem. Pfiidûlené poãty nemocn˘ch k léãení vybran˘mi léko-
v˘mi pfiípravky (napfiíklad Herceptin) se nemûní.

9. Je tfieba, aby v˘bor âOS jiÏ nyní do voleb vysvûtloval vede-
ní ZP a MZ, Ïe dÛsledkem obecnû Ïádoucí sítû onkocenter je
samozfiejmû soustfieìování nemocn˘ch na uvedená pracovi‰-
tû, která pak stûÏí mohou redukovat péãi dle úhradové vyhlá‰-
ky. Pro ZP jde ov‰em pouze o redistribuci nemocn˘ch, pro-
toÏe pacient léãen˘ v onkocentru není léãen v nespecializované
nemocnici. Péãe v onkocentru je nespornû efektivnûj‰í. 

10. V˘bor projednal nabídku Medical Tribune distribuovat MT
v‰em ãlenÛm âOS za v˘hodnou cenu, která bude celkovû
pokryta z jejich stávajícího ãlenského pfiíspûvku. 

11. K dopisu Lázní Velichovky v˘bor âOS konstatuje, Ïe obec-
nû podporuje lázeÀskou léãbu onkologick˘ch pacientÛ v rám-
ci platn˘ch indikací. Preference léãby v tûch ãi onûch lázních
je vûcí indikací, kvality nabízen˘ch sluÏeb a aktuální spoko-
jenosti pacientÛ. 

12. V˘bor âOS byl osloven âesk˘m svazem Ïen, nadace Îena
a je pfiipraven ke spolupráci, budou-li dohodnuty konkrétní
prospû‰né body. 

13. Ministerstvo informatiky oznámilo, Ïe pfií‰tí rok vyjde po‰t-
ovní známka s onkologickou problematikou, coÏ v˘bor vítá
jako jednu z vefiejn˘ch podpor onkologickému programu. 

14. Pfiedsedové âOS prof. Vorlíãek a SROBF doc. Petera poÏá-
dali ministra zdravotnictví dr. Ratha jiÏ 15.2.06 o pracovní
schÛzku, na níÏ by spoleãnû vysvûtlili své zámûry v úãelné
integraci onkologické péãe. 

15. V˘bor âOS se jednomyslnû shodl, aby vûdeck˘ sekretáfi prof.
Îaloudík podal presidentovi âLS JEP prof. Blaho‰ovi návrh
na udûlení leto‰ní PurkyÀovy ceny âLS pfiedsedovi âOS prof.
Vorlíãkovi. 

16. V˘bor s potû‰ením pfiijal návrh prof. Vyzuly, fieditele MOÚ,
aby na leto‰ních XXX. Brnûnsk˘ch onkologick˘ch dnech bylo
5 nejlep‰ích posterÛ mlad˘ch odborníkÛ do 30 let ocenûno ãást-
kami po 10 000,- Kã. V˘bûr zajistí zvolená komise ve sloÏení
Finek, Petera, PetruÏelka, Cwiertka, Vyzula a v˘sledky budou
oznámeny v závûru prvního dne konání BOD 11.5.06 na veãer-
ním setkání. 

17. V˘bor projednal pfiihlá‰ky a pfiijal do âOS tyto nové ãleny:
Vydlák (Praha), Babjuk (Praha), Koubková (Praha), Loudo-
vá (Hradec Králové), VáÀová (Beroun), Kubecová (Praha),
Kawaciuk (Praha), Jarolím (Praha) 




