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onkologické spoleãnosti

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU 
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI 
KONANÉHO DNE 15. 11. 2005 V HRADCI KRÁLOVÉ

Pfiítomni: Vorlíãek, Aschermannová, Eckschlager, Fínek, Jelínko-
vá, Konopásek, Petera, PetruÏelka, Pfiibylová, Rob, Stáhalová, Stan-
ku‰ová, Vyzula, Îaloudík 
Omluveni: Abrahámová, Cwiertka 
Hosté: Dr.Medková, Dr.Siráková (za okresní onkologická praco-
vi‰tû Hradeckého kraje)

V úvodu podal doc.Petera, pfiednosta hradeckého onkologického
pracovi‰tû, komplexní informaci o situaci v onkologii v kraji po
stránce epidemiologické, organizaãní i kvalifikaãní a seznámil pfií-
tomné s plány do budoucna. 

1. Kontrola zápisu - opatfiení v ãasopise Klinická onkologie spl-
nûna. 

2. Postgraduální vzdûlávání v klinické onkologii. Byl diskutová-
n dosavadní v˘voj, souãasn˘ stav, rozpory mezi dikcí Záko-
na 95/2004 a moÏn˘m v˘vojem podle pfiipomínek expertÛ EU,
upozornûno na smlouvu, kterou nesystémovû uzavfiela 1.LF
UK s IPVZ. Byl citován dopis tajemníka AK prof. ·krhy
z posledních dnÛ, kter˘m se odsouvá termín akreditací, av‰ak
oãekává se práce na pÛvodním konceptu implementace nové-
ho zákona a pfiedev‰ím ujasnûní financování mezd ‰kolencÛ
po dobu jejich dlouhodob˘ch praxí ve ‰kolících zafiízeních. 

3. âOS vyhla‰uje soutûÏ o pfiíspûvky na pfiístroje pro onkologick-
˘ v˘zkum a rozvoj z leto‰ního grantu Bûhu T.Foxe s termínem
odevzdání do konce roku 2005. Pfiihlá‰ka formulovaná na jed-
né stranû musí obsahovat pojmenování pfiístroje, struãnou cha-
rakteristiku jeho funkce a pouÏití, pfiedpokládanou cenu a podíl,
kter˘m se bude organizace Ïadatele na zakoupení podílet (v pro-
centech), samozfiejmû adresu pracovi‰tû, jméno Ïádají osoby
s kontaktními údaji a podpis statutárního zástupce organizace,
z níÏ Ïádost pochází. Rozdûlována bude ãástka asi 2,5 mil Kã. 
Do konce roku 2005 mají b˘t odevzdány zprávy o fie‰ení pro-
jektÛ RASO (roãní analytické studie v onkologii) z roku 2005,
podmínkou je také odevzdání práce k publikaci do Klinické
onkologie. 
Po dohodû s poskytovatelem grantu z Bûhu T.Foxe a Kanad-
sk˘m velvyslanectvím budou i nadále ob jeden rok stfiídány
projekty typu RASO a granty typu pfiíspûvku na pfiístroje .
V˘bûr provede v lednu 2006 v˘bor âOS.

4. Byl upfiesnûn postup stran garance KOC na základû pfiihlá‰ek,
které mají b˘t zaslány pfiedsedovi âOS do konce listopadu.
Následující etapou bude pojmenování onkosítû v regionech za
pomoci KOC, která se zavazují pfievzít starost o pojmenování
a organizace sítû v okruhu své pÛsobnosti. Regionální sítû nebu-
de jiÏ âOS garantovat, její chod je v kompetenci krajského zdra-
votnictví ve spolupráci s KOC. Dále je tfieba upfiesnit speciali-
zovanou ãást ve struktufie onkocenter, pfiedstavují jiÏ fiadu let
dvû pediatrickoonkologické skupiny (POS) v Praze a Brnû a ‰est
hematoonkologick˘ch skupin (HOS) v Plzni, 2 v Praze, v Hrad-
ci Králové, Brnû a Olomouci které budou v souãasném proce-
su potvrzeny garancemi v souãinnosti s vedením Pediatrické
sekce a âeské hematologické spoleãnosti.

5. V reakci na souãasné diskuse na MZd se v˘bor âOS jednoznaã-
nû shoduje, Ïe lékovou kategorii X je pro okruh protinádorov˘ch
preparátÛ tfieba zachovat. âOS dlouhodobû usiluje o racionální
vyuÏívání prostfiedkÛ na onkologickou farmakoterapii i pro
reprodukci a rozvoj onkologick˘ch technologií. âOS má dlou-
hodobû zvefiejnûny doporuãené postupy onkologické péãe a zása-
dy cytostatické terapie, organizuje pravidelná setkání odborní-
kÛ pro racionální vyuÏívání nov˘ch nákladn˘ch protinádorov˘ch
lékÛ (pfiíkladem je tfieba spoleãná celostátní databáze pro trastu-
zumab, podobnû se diskutuje o cetuximabu a bevacizumabu).
Efektivitu nákladné onkologické terapie zv˘‰í také garance Kom-
plexních onkologick˘ch center, budou-li poji‰Èovnami respek-

tována jako partnefii pro nejnákladnûj‰í onkologickou péãi. âOS
v˘znamnû podporuje a stimuluje preventivní programy, které
mohou sníÏit náklady na léky záchytem v ãasn˘ch stádiích. Je
tfieba také relativnû samostatnû posuzovat náklady v jednotli-
v˘ch odli‰n˘ch okruzích onkologie, tedy potfieby a náklady péãe
v dûtské onkologii, v hematoonkologii a onkologii solidních
nádorÛ dospûl˘ch. 

6. Pfiedseda prof. Vorlíãek jménem v˘boru âOS a po dohodû se
zástupci v˘boru SROBF (doc.Petera, dr.Stanku‰ová) za‰le
dopis ing. Mazánkové, fieditelce ÚZIS, v nûmÏ ji sdûlí, Ïe obû
kompetentní spoleãnosti velmi dÛraznû trvají na sv˘ch recen-
zích v‰ech ãlánkÛ v odborn˘ch, zejména zahraniãních ãasopi-
sech, v nichÏ pracovníci ÚZIS interpretují ãi komentují údaje
o onkologické a radioterapeutické péãi. Dr.Stanku‰ová citova-
la z ãlánku dr. Aimové, která charakterizuje pfiístrojové kapa-
city ãeské radioterapie dosti zmaten˘m zpÛsobem. Podobnû
zástupci ÚZIS nekvalifikovanû komentovali údaje o v˘sled-
cích onkologické péãe pro Eurocare 3 v minulosti. Nekvalifi-
kované komentáfie mohou u zahraniãních odborníkÛ po‰kozo-
vat obraz ãeské onkologie, jiÏ proto, Ïe ãtenáfii nemusí b˘t
zfiejmé, Ïe nejde o komentáfi psan˘ administrativou ÚZIS bez
vûdomí onkologick˘ch odborn˘ch spoleãností. âOS pokládá
ÚZIS za blízkého spolupracovníka, av‰ak správce onkologic-
k˘ch dat, nikoli reprezentanta ãeské onkologie a radioterapie. 

7. Îádost o akreditaci ‰kolících akcí u âLK za‰le s potfiebnou d-
okumentací pfiedseda prof. Vorlíãek cestou âLS, jak je
poÏadováno pfiedsedou âLS prof. Blaho‰em.

8. V˘bor âOS vzal na vûdomí písemnou informaci o vzniku
obãanského sdruÏení „Diagnóza CML“(chronická myeloidní
leukémie).

9. Pfiipomínkování návrhu na zmûny v systému poskytování
lázeÀské péãe : zajistit ucelené spektrum diagnóz, ujasnit opa-
kování indikací v dal‰ích letech. 
Je prospû‰né, Ïe v novém návrhu indikují lázeÀskou léãbu
v onkologick˘ch indikacích specialisté, klinick˘ onkolog a dal-
‰í Návrh obsahuje i moÏnost opakování komplexní lázeÀské
péãe v intervalu 1 roku.

10. V˘bor âOS schválil pfiijetí nov˘ch ãlenÛ : Vlãková (Brno), H-
rstka (Hradec Králové), Jufiiãková (Rajhrad), Hora (PlzeÀ),
Otevfielová (Znojmo), Kalvodová (Brno), ·krobánková (Olo-
mouc), Vanûk (Nov˘ Jiãín)

11. Pokladník âOS doc. Finek informoval, Ïe âOS má nyní na úãtu
388 tis. Kã, vydavateli Klinické onkologie bude pfieveden roã-
ní pfiíspûvek na odbor˘ ãasopis 60 tis. Kã , zÛstane tedy 328 tis.
Kã. V˘bor âOS postupnû zváÏí námûty na úãelné ãerpání tûch-
to prostfiedkÛ pro rozvoj nov˘ch aktivit âOS.

12. Pfiedseda prof. Vorlíãek zajistí v‰em ãlenÛm v˘boru elektronické
t˘denní pfiehledy ãlánkÛ z tisku o onkologii.

13. Dr.Stanku‰ová informovala o vzdûlávacím kurzu brachytera-
pie ESTRO v bfieznu 2006 v Praze, pro ãeské úãastníky je moÏ-
no domluvit i sníÏen˘ poplatek, podrobnûj‰í informace podá
zájemcÛm na poÏádání.

14. Doc.Rob informoval o kurzu onkogynekologie European Scho-
ol of Oncology (ESO) konaném v ãervnu 2006 v Praze , podrob-
nûj‰í informace podá zájemcÛm na poÏádání.

15. V˘bor âOS rozhodl vyhla‰ovat u pfiíleÏitosti Brnûnsk˘ch onko-
logick˘ch dnÛ SoutûÏ o nejlep‰í poster pro mladé autory do 30
let , nejlep‰í poster vybran˘ na akci zástupci v˘boru bude odmû-
nûn ãástkou 10 000 Kã.

16. Podobnû jako vloni, i letos dostanou v‰ichni ãlenové âOS diáfi
âeské onkologické spoleãnosti se seznamem v‰ech onkolo-
gick˘ch akcí v roce 2006. Diáfi je opût doprovázen reproduk-
cemi obrazÛ a soch.

Pfií‰tí jednání v˘boru âOS vûnované pfiedev‰ím garancím KOC
bude 20.12.2005 od 10h ve FN Motol. 

Nezapomínejte na na‰e stránky 
- kaÏd˘ den nûco nového.
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Zápis z jednání v˘boru âeské onkologické spoleãnosti
konaného  dne 20. 12. 2005 v Praze - Motole

Pfiítomni : Vorlíãek, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschla-
ger, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, PetruÏelka, Pfiibylová, Stáha-
lová, Stanku‰ová, Vyzula, Îaloudík
Omluven: Rob   
Hosté: doc. Du‰ek (CBA)
V úvodu ãleny v˘boru âOS pfiivítal pfiednosta KDO prof. MUDr. Jan Sta-
r˘, DrSc. a seznámil pfiítomné struãnû se strukturou pracovi‰tû.

1. Doc. Du‰ek pfiedstavil v˘boru âOS návrh webového portálu Náro-
dního onkologického programu NOP ON-LINE, kter˘ mÛÏe pfiedstavovat
základní informaãní i komunikaãní platformu sjednocující onkologii v âR,
vãetnû odkazÛ na jiÏ existující ãetné webové onkologicky orientované
zdroje. Jde vlastnû o pracovní odnoÏ www.linkos.cz, která mÛÏe pfiede-
v‰ím prezentovat stav plnûní NOP, datovou základnu a dílãí projekty NOP
a aktivity garantovan˘ch onkocenter   a zobrazovat i celou onkosíÈ (road
map). âlenové v˘boru po ‰ir‰í diskusi podpofiili tuto sjednocenou infor-
maãní platformu a doporuãili, aby návrh byl dále rozpracován pro reali-
zaci jiÏ na poãátku roku 2006. SchÛzka pfiípravné skupiny pro portál
NOR ON LINE se uskuteãní 6.1.2006 v 16h v Kongresovém centru BVV
Brno. Zváni jsou v‰ichni zájemci, ktefií by se chtûli na práci pro portál NOP
ON LINE systematicky podílet. 

2. V˘bor âOS projednal pfiihlá‰ky o statut  komplexního onkologického
centra (KOC) ãi komplexní onkologické skupiny (KOS) na základû dekla-
rovan˘ch kriterií a po hlasování udûlil garanci následujícím pracovi‰tím
(uvedeny jsou oficiální názvy KOC/KOS, jméno vedoucího a v˘sledek
hlasování - hlasování se zdrÏeli ãlenové v˘boru z projednávaného praco-
vi‰tû) :

KOC FN PlzeÀ, vedoucí doc. Fínek, hlasÛ: 14 pro, 0 proti, zdrÏel se 1 
- doc. Fínek
KOC Nemocnice Chomutov, vedoucí dr. KÛta, hlasÛ: 15 pro, 0 proti
KOC Masarykova nemocnice Ústí n/L, vedoucí dr. Lys˘, hlasÛ: 15 pro,
0 proti
KOC Nemocnice Liberec, vedoucí dr. Barto‰, hlasÛ: 15 pro, 0 proti
KOC FN Hradec Králové s kooperativní skupinou Hradecko, vedou-
cí doc. Petera, hlasÛ: 14 pro, 0 proti, zdrÏel se doc. Petera
KOC Nemocnice Pardubice, vedoucí doc. VaÀásek, hlasÛ: 15 pro, 0 proti 
KOC Nemocnice âeské Budûjovice, vedoucí dr. Fi‰er, hlasÛ: 15 pro, 
0 proti
KOC Nemocnice Jihlava s kooperativní skupinou Vysoãina, vedou-
cí prim. Slavíãek, hlasÛ: 15 pro, 0 proti
KOC FN Olomouc, vedoucí prof. Mihál, hlasÛ: 14 pro, 0 proti, zdrÏel se
dr. Cwiertka, 
KOC  Nemocnice  Zlín s kooperativní skupinou Zlínsko, vedoucí dr.
Kohoutek, hlasÛ: 15 pro, 0 proti
KOC Nov˘ Jiãín, vedoucí dr. Soumarová, hlasÛ: 15 pro, 0 proti
KOC FN Ostrava, prozat. vedoucí dr. Dokulil (upfiesnûní po konkursu),
hlasÛ: 15 pro, 0 proti
KOC MasarykÛv onkologick˘ ústav Brno, vedoucí prof. Vyzula, hla-
sÛ: 13 pro, 0 proti, hlasování se zdrÏeli prof. Vyzula a prof. Îaloudík 
KOC FN Brno, vedoucí dr. Kiss, hlasÛ: 14 pro, 0 proti, zdrÏel se prof.
Vorlíãek
KOC FN U Svaté Anny Brno, vedoucí dr. Spurn˘, hlasÛ: 15 pro, 0 proti
KOC FN Praha-Motol s kooperativní skupinou ÚVN a Nemocnicí Na
Homolce, vedoucí: dr. Prausová,
hlasÛ: 13 pro, 0 proti, zdrÏeli se dr. Stanku‰ová a prof. Eckschlager
KOC FN Královské Vinohrady Praha, vedoucí dr.Kubecová, hlasÛ: 
15 pro, 0 proti
KOS Praha a Stfiedoãesk˘ kraj (Onkologická klinika VFN 1. LF UK,
Ústav radiaãní onkologie FNB 1. LF UK, Onkologické oddûlení FTN
1. LF UK, Ústav onkologie a pneumologie Ple‰) vedoucí doc. PetruÏelka,
hlasÛ: 9 pro, 0 proti, zdrÏeli se doc. Abrahámová, doc. PetruÏelka, doc.
Konopásek, dr. Ashermanová, dr. Stáhalová, dr. Pfiibylová
Îádost o pfiihlá‰ení se ke statutu KOS podanou z Diagnosticko-terapeu-
tického  centra Praha 4 v˘bor doporuãuje fie‰it navázáním souãinnosti
s nûkter˘m z KOC ãi KOS v Praze. 
Îádost o statut KOC s garancí âOS Onkologické ambulance Bruntál v˘bor
neschválil, neboÈ pracovi‰tû nenaplÀuje v‰echna potfiebná kriteria KOC,
av‰ak doporuãuje navázat souãinnost s nûkter˘m z regionálních KOC. 
Îádost o statut KOC s garancí âOS Slezské nemocnice Opava, resp. její
onkologické ambulance v˘bor neschválil, neboÈ pracovi‰tû nenaplÀuje
v‰echna potfiebná kriteria KOC, av‰ak doporuãuje navázat souãinnost
s nûkter˘m z regionálních KOC. 
Îádost o statut KOC s garancí âOS Nemocnice Pfierov v˘bor neschválil,
neboÈ pracovi‰tû nenaplÀuje v‰echna potfiebná kriteria KOC, av‰ak dopo-
ruãuje navázat souãinnost s nûkter˘m z regionálních KOC. 

3. Doc. Abrahámová informovala v˘bor âOS o nové verzi hlá‰enky
zhoubného novotvaru inovované pfii pfiechodu na pilotní elektronické hlá-

‰ení. Formuláfi se nyní naz˘vá Incidence a léãba novotvaru a do‰lo v nûm
ke korekci nûkter˘ch diskrepancí z minulosti. V˘bor âOS vzal existenci
nového typu formuláfie na vûdomí. 

4. Prof. Îaloudík informoval o celodenní konferenci v˘roãního auditu
mammárního screningu âR, kter˘ se konal za úãastí zástupcÛ v‰ech akre-
ditovan˘ch mammodiagnostick˘ch pracovi‰È a zástupce IARC  z Lyonu
dne 9.12. 2005 v Brnû. Pfiipomnûl, Ïe screening je systematicky monito-
rován jednotn˘m software MaSc a komplexní informace o screeningu je
vefiejnû k dispozici na www.mamo.cz. Za datovû  kompletizované dva
roky mammárního screeningu 2003-2004 bylo  preventivnû vy‰etfieno 487 203
Ïen a u 2 142 byl zachycen karcinom. V 77% ‰lo o nádory T1 nebo Tis,
tedy potenciálnû dobfie vyléãitelné. Celá cílová populace Ïen ve vûku 45-
69 ãítá pfies 1,6 miliónu. Pro‰etfienost Ïen je tedy za první dva roky screeni-
ngu  kolem 30%. Znaãnû se li‰í pro‰etfienost pfii srovnání krajÛ, nejvy‰‰í
je v Jihomoravském kraji (46,4%) a v kraji Vysoãina (35,7%) , nejniÏ‰í
v Ústeckém kraji (17,3%) a v kraji Karlovarském (17,9%). V Praze ãiní
screeningová pro‰etfienost Ïen 23,4%, ve Stfiedoãeském kraji 24,4%. Pro-
‰etfienost Ïen  klesá s vûkem, resp .  s vûkovou kategorií následovnû: 45-
49let: 31,7%, 50-54let: 29,4%, 55-59 let: 26,2%, 60-64 let: 23,0%, 65-69
let: 16,1%. Nejvy‰‰í poãet screningov˘ch vy‰etfiení byl proveden v Mam-
macentru DTC v Praze 4. V˘‰e uvedená novû garantovaná onkocentra
budou vyzvána, aby se o stav mammárního screeningu ve své oblasti zají-
mala a vytváfiela v‰estranné podmínky pro navázání uÏ‰í spolupráce s akre-
ditovan˘mi mammodianostick˘mi pracovi‰ti v okruhu své pÛsobnosti i pro
zv˘‰ení úãasti Ïen ve screningu.

5. V˘bor âOS doporuãuje vytvofiení stránek onkologick˘ch pacientÛ
na www.linkos.cz

6.  Námût prof. Arenbergera na ustavení sekce dermatoonkologie pfii
âOS bude je‰tû vyÏadovat projednání a posouzení argumentÛ za úãasti
navrhovatele na v˘borové schÛzi v lednu 2006.  

7. V˘bor âOS pfiijal s uspokojením informaci VZP, Ïe pfii plat-
bách onkologické léãby hodlá poji‰Èovna dbát na zásadu nutné verifikace
onkologické diagnózy a stanovení stadia onemocnûní jako její nedílné
souãásti, coÏ se dosud nedûlo. 

8. V˘bor âOS pfievezme zá‰titu nad konáním následujících odborn˘ch akcí: 
Mladí onkologové 3.- 5. 6. 2006 v Medlovû, Hradecké dny v bfieznu 2006, 
Central European Lung Cancer Conference 16. 3. 2006, 
Kongres patologÛ v Olomouci 4.-6. 5. 2006, kter˘ je vûnován on-
kopatologii, 

9. Dne 25.1. 2006 bude v Praze uspofiádána  tisková konference o onko-
centrech (KOC/KOS) 

10. Ve dnech 2.-3. 3. 2006 se bude konat ve ·tifiínû dvoudenní diskus-
ní soustfiedûní o onkocentrech (KOC/KOS)  za úãasti  zástupcÛ zdravot-
ních poji‰Èoven, politikÛ a zástupcÛ pacientÛ.  âlenové v˘boru byli vyzvá-
ni, aby se zúãastnili.

11. Hlavní hygienik dr. Vít poÏaduje doporuãení stran indikací k vak-
cinacím proti chfiipce u onkologick˘ch pacientÛ. Byla zadána pfiíprava
odborného návrhu, kter˘ bude odeslán.

12. Pfiedseda prof. Vorlíãek spolu s doc. Peterou oznámili, Ïe LF UK
v Hradci Králové získala novû akreditaci pro doktorsk˘ studijní program
klinická a radiaãní onkologie v jazyce ãeském i anglickém.

13. V˘bor schválil doplnûní dispenzarizaãních protokolÛ dle poÏadav-
ku fieditele odboru zdravotní péãe MZ dr. ·trofa. Shodl se, Ïe doporuãe-
né intervaly dispenzarizace je tfieba individualizovat podle rozsahu one-
mocnûní, stavu pacienta, typu provedené léãby a rizika progrese nemoci
a Ïe vyhovuje dosavadní ‰ir‰í stanoven˘ rámec 3-12 mûsícÛ. 

14. Prof. Dienstbier zaslal v˘boru broÏuru k 15-letÛm trvání Ligy pro-
ti rakovinû Praha. V˘bor âOS Lize proti rakovinû Praha k tomuto v˘roãí
úspû‰né práce pro ãeskou onkologii gratuluje. 

15. V˘bor âOS s lítostí oznamuje, Ïe 9. 12. 2005 náhle zemfiel znám˘
moravsk˘ onkolog, dlouholet˘ pfiednosta RTO Ostrava a dfiívûj‰í pfiedseda
Rady NOR prim. MUDr. Franti‰ek Be‰ka. OceÀujeme jeho ãinnost v onko-
logické oblasti a vyjadfiujeme upfiímnou soustrast. 

Plánované schÛze  v˘boru âOS v roce 2006:
17. 1. FN KV Praha
14. 2. Pardubice
14. 3. Ostrava
11. 4. Nov˘ Jiãín
16. 5. Ústí n/L
13. 6. Chomutov




