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ZÁPIS ZE SCHÒZE V¯BORU âOS KONANÉ DNE
25. 6. 2002

Pfiítomni: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prof. MUDr. Josef Koutec-
k˘, DrSc., prof. MUDr.Jifií Vorlíãek, CSc., prim. MUDr. Alena Jelínko-
vá, as. MUDr. Olga Pfiibylová, doc. MUDr. Lubo‰ PetruÏelka, CSc., doc.
MUDr. Jan Îaloudík, CSc., prim. MUDr. Vratislav ·melhaus, doc. MUDr.
Tomá‰ Eckschlager, CSc.

Omluveni: MUDr. Josef Drbal, prim. MUDr. Jan Fischer.

1. Kontrola zápisu
âlenství âOS v UICC - âOS je plnoprávn˘m ãlenem , vznesen dotaz
na finanãní oddûlení UICC ohlednû placení ãlensk˘ch  pfiíspûvkÛ - zatím
bez odpovûdi.
Byla zaslána Ïádost o zaslání seznamu vybran˘ch pracovi‰È pro mam-
mární skríning na podkladû vybran˘ch radiologickou spoleãnosti pro
posouzení bezprostfiední návaznosti onkologické léãby, které je pod-
mínkou.

2. Korespondence
a) Dopis prof. Kodeta: diagnostika HER-2/neu receptorového proteinu

a genu.
Na základû dopisu doc.Vyzuly rozeslaného vybran˘m pracovi‰tím
odvolávajícím se na schÛzku klinikÛ, histopatologÛ  a zástupcÛ poji‰-
toven vyplynula nutnost sjednocení a standardizace metodiky. Defi-
nitivní rozhodnutí o algoritmu vy‰etfiování a akreditovan˘ch labo-
ratofiích není moÏné bez schÛzky zástupcÛ v‰ech pracovi‰t, které se
uskuteãní pod patronací v˘boru OS. 
Vysvûtlující dopis prof.Kodetovi - prof.Klener.

b) podána informace o pfiipravovaném registru transplantaãní sekce 
HS a OS.

3. Nové kalkulaãní listy pro podání aplikace chemoterapie do portu vypra-
covány pod vedením dr. Pfiibylové a budou pfiedány poji‰Èovnû. Dal‰í
podnûty k bodovému ohodnocení v˘konÛ v klinické onkologii a jaké-
koliv nové návrhy a pfiipomínky pfiijímá v˘bor OS.

4. Doporuãené postupy léãby pro revizní lékafie VZP ve vztahu k far-
makoterapii
nutná revize ze strany OS a sjednocení se standardy OS – prof.Vorlí-
ãek dodá pro v˘bor souãasná doporuãení pouÏívaná revizními lékafii
VZP.

5. DRG - vzhledem k probíhajícím jednáním na MZ v˘bor pfiipraví sta-
novisko pro MZD, které bude zasláno pfiímo povûfienému pracovníku
MZd - vyfiídí prim. Jelínková.

6. Seznam ãlenÛ OS na linkos - sekretáfika OS pfiipraví aktualizovan˘
seznam ãlenÛ OS na internetové stránky OS, kde bude dostupn˘ v‰em
ãlenÛm.

7. Linkos - inzerce. MoÏnost inzerce – nové finanãní podmínky po schvá-
lení v˘borem budou umístûny na linkos.

8. Dne 7.–9. 6. 2002 probûhla konference mlad˘ch onkologÛ s velmi
dobrou organizací a odbornou náplní.
Pfiedná‰ky budou umístûny na linkos.

9. Doc.Îaloudík podal informaci o BOD, celkovû 740 uãastníkÛ, pfií‰tí
termín 22.–24. 5. 2003. V˘bor zaujal negativní stanovisko k podávání
alkoholick˘ch nápojÛ bûhem pfiidruÏené v˘stavy framaceutick˘ch
firem.

RÛzné:
1. Centrální dodávky rekombinantního erytropoetinu. V‰echny informa-

ce aktuality jsou na linkos a dostupné v‰em ãlenÛm OS.
V˘bor nezaujal definitivní stanovisko ke sbûru dat.

Termín dal‰í schÛze je 8. 10. v 10.00 hod.
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., pfiedseda âOS JEP
Doc. MUDr. Lubo‰ PetruÏelka, CSc., vûdeck˘ sekretáfi

onkologické spoleãnosti

ZÁPIS ZE SCHÒZE V¯BORU âOS JEP
DNE 29. 5. 2002 V BRNù
Pfiítomni: prof. Klener, prof. Vorlíãek, doc. PetruÏelka, doc. Îaloudík,
prim. Fischer, dr. Jelínková, dr. Pfiibylová, doc. Eckschlager.
Omluveni: prof. Kouteck˘, prim. ·melhaus

1. Setkání se ãleny v˘boru Slovenské onkologické spoleãnosti - prof.
Kozou, dr. Wagnerovou a dr. Cimermannem.
Pfiítomní hosté informovali v˘bor âOS o akcích pofiádan˘ch na Slo-
vensku:
Bratislavské onkologické dny: 26. - 28. 9. 2002 - téma Nádory jater,
pankreatu a Ïluãov˘ch cest
Ko‰ick˘ chemoterapeutick˘ kongres: 29. - 30. 11. 2002
Konference o GIT nádorech: 21. - 23. 6. 2002 - Bardejov
V tomto roce probûhnou volby do v˘boru Slovenské onkologické spo-
leãnosti. Pfiipravují se www stránky Slovenské onkologické spoleã-
nosti, adresa bude sdûlena a zvefiejnûna na stránkách âeské onkolo-
gické spoleãnosti (www.linkos.cz)
Kontrola zápisu.
Korespondence vyfiízena.

2. Granty na projekty z v˘tûÏku bûhu Terryho Foxe budou rozdûleny
prostfiednictvím âLS JEP.

3. Dopis dr. Hajdúcha - Ïádost o sdûlení dÛvodu v˘sledku hodnocení
vlastního projektu - odpovûì vyfiídí doc. PetruÏelka - v˘sledné hod-
nocení vyjádfiené poãtem získan˘ch bodÛ bude dodáno Ïadateli.

4. Zpráva pokladníka. Pfiíjmy a v˘daje za rok 2002 - prim. Fischer
- pfiíjmy: 75 250,- Kã
- v˘daje: 11 079,20 Kã
- zÛstatek: 64 170,80 Kã

5. Îádost sekce chirurgÛ o zaplacení ãlenského poplatku do mezinárod-
ního sdruÏení - v˘bor souhlasí.

6. âlensk˘ poplatek za âOS v UICC - zkontroluje doc. PetruÏelka.
7. Projednání materiálÛ onkologické péãe v Tfiebíãi.

Na podkladû pfiedloÏen˘ch materiálÛ v˘bor rozhodl, Ïe NsP Tfiebíã
spolu s nestátními zafiízeními v této oblasti splÀuje poÏadavky pro
onkologické oddûlení základního typu. Nutno doloÏit seznam odbor-
níkÛ v klinické onkologii - poÏadavek 3.

8. Korespondence
Stanovisko k devitalizaci pro MZd vypracoval Îaloudík, Vorlíãek
a Klener - pfieãteno a v˘bor s jeho obsahem souhlasí - metodu devita-
lizace povaÏuje za non-lege artis.

9. VR âLK - Ïádost o posouzení individuálního léãebného postupu pro
potfieby âLK - vypracovali prof. Klener, doc. PetruÏelka, dr. ·lampa
- v˘bor souhlasí.

10. Krajsk˘ úfiad Vysoãina poÏaduje sdûlení jmen doporuãen˘ch odborní-
kÛ pro zdravotní komisi: jmenováni Dr. Jan Stejskal, NsP Jihlava, dr.
Josef Hyll, Tfiebíã, dr. Rostislav Str˘Ï, NsP Novû Mûsto na Moravû.
Sploleãnost lékafiské genetiky - vyz˘vá âOS k uÏ‰í spolupráci - vyfií-
dí doc. Îaloudík.

11. Nadaãní fond Paula Janssena - Ïádost o upfiesnûní sloÏení hodnotitel-
ské komise a data jejího zasedání pro posouzení do‰l˘ch prací: pfied-
seda - prof. Klener, ãlenové: dr. Finek, doc. Vyzula, dr. ·lampa, doc.
Eckschlager.
NavrÏena nová kategorie - postgraduální uãební texty.

12. Îádost o podporu PET centra v Brnû - v˘bor jiÏ projednal a doporu-
ãuje.

13. Zprávy o ãinnosti sekcí âOS
– transplantaãní sekce - ve v˘bûrovém fiízení pro ustanovení registru
kostní dfienû vybrán na základû hlasování návrh ÚHKT a I. Interní kli-
niky 1. LF UK a VFN
– sekce onkochirurgická - cíle: vstup do mezinárodní federace, chystá
se pfieklad zahraniãní uãebnice onkochirurgie, zv˘‰ení publikaãní ãin-
nosti v ãesk˘ch periodicích
– pediatrické sekce - informace o ãinnosti je dostupná na www.
linkos.cz

RÛzné:
14. Dr. Ko‰Èál, Grindex: Ïádost o klinickou studii s Ftorafurem - posta-

vení Ftorafuru v léãbû onkologick˘ch onemocnûní je zavedeno, není
tfieba klinické studie.

15. Dr. Tayerlová-Sebe‰ová - informace o zfiízení nového onkologické-
ho zafiízení.
Nová klasifikace TNM a klasifikace ICDO - pfieklad dr. Be‰ka, dr.
Novák.
Od 1. 6. 2002 nov˘ seznam v˘konÛ - bude znovu zaÏádáno o pfiidûle-
ní kodu pro aplikaci cytostatik do portu a prÛplach portu s pouÏitím
speciálních jehel - Ïádost vypracuje Pfiibylová.

16. Mammární screening: radiologická spoleãnost pfiedloÏila kriteria pro
pfiístrojové vybavení, nutnost návaznosti na onkologickou péãi je jed-
ním z akreditaãních kriterií. Akreditaci získalo 22 pracovi‰È. V˘bor
Ïádá o sdûlení seznamu vybran˘ch pracovi‰È k definitivnímu posou-
zení - vyfiídí doc. PetruÏelka.

17. Formuláfie Ïádosti pro pouÏití Herceptinu - zaslat doc. Vyzulovi, ten
po posouzení vrátí jako podklad pro jednání s revizním lékafiem.

Noví ãlenové nejsou.
K 29. 5. 2002 529 ãlenÛ âOS JEP.
Pfií‰tí schÛze v˘boru se koná 25. 6. 2002 v 11hodin na I. Interní klini-
ce VFN.

Doc. MUDr. Lubo‰ PetruÏelka, CSc., vûdeck˘ sekretáfi
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., pfiedseda


