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ZÁ PIS Z 11. ZASEDÁ NÍ VÝ BORU Č OS KONANÉHO
DNE 3. 10. 2000

A) Kontrola zápisu: výbor zápis z 10. zasedání schválil bez
připomínek.

1. NOR – připravuje se reorganizace vzhledem k novému
regionálnímu uspořádání území Č R.

2. Překlad nové verze TNM klasifikace po korektuře,
vydání do konce roku.

3. Registrační poplatek do UICC – zaplacen.
4. Vzdělávání - dopis na Mzd s vysvětlením základních 

oborů  , na které je možno skládat nástavbovou atesta-
ci z klinické onkologie a zdů razněním potřeby funkč-
ní specializace a vymezení kompetencí pro farmako-
terapii v onkologii. Dopis prof. Klener – vyřízeno,
výbor souhlasí s obsahem sdělení.

5. Jednání se zástupci SROBF (dr. Chodounský, dr. Stan-
kušová). Za Č OS byly výborem delegováni prof. Kle-
ner, doc. Petruželka. Předmětem jednání byly otázky
postgraduálního vzdělávání – doposud není dosaženo 
konsensu.

6. Kurzy ve spolupráci s Č LK napříště budou organizo-
vány i v moravsko-slezském regionu, garantem bude 
prof. Vorlíček. 

7. Bodování kurzů  se po dohodě s Č LK bude napříště řídit
doporučením Č OS.

8. Výbor pozval na své zasedání doc. MUDr. J. Kovaří-
ka, aby specifikoval své výhrady k činnosti Č OS, 
které vyslovil ve svém vystoupení v pořadu „Klekáni-
ce“. Výbor neodmítá kritiku, ale chce znát konkrétní 
námitky. Doc. Kovařík se však nedostavil a svou účast 
neomluvil. Výbor se proto od jeho prohlášení v Č T
distancuje. V souvislosti s pořadem „Klekánice“ infor-
moval doc. Žaloudík členy výboru o prů běhu návštěv
pracoviště Č SAV v Liběchově, kde se podílí na moni-
torování výsledků  metod prezentovaných ve výše jme-
novaném pořadu. Ověřování probíhá postupně.

9. Výbor se usnesl převzít garanci nad Ostravskými dny
podpů rné péče pouze v sudé roky a nad Brněnskými
dny paliativní medicíny v liché roky. V souvislosti 
s tím bude iniciováno jednání s prezidentem Č LK 
dr. Rathem o odlišném bodovém hodnocení pro akce 
podporované Onkologickou společností a pro akce bez
této podpory. Vyřídí doc. Petruželka.

10. Budou zveřejněny podmínky pro reklamu. Platby
budou poukazovány na konto Č LS JEP na podúčet 
Č OS. Konečné schvalování obsahu inzerce bude reali-
zovat doc.Petruželka, doc.Žaloudík. (vyřídí Tomková) 

B) Korespondence:
1. Doc. Kavan, zvolený předsedou pediatrické sekce Č OS,
žádá o umožnění účasti na jednáních výboru Č OS. Na
příští schů zi bude pozván jako pozorovatel, bez hlaso-
vacího práva.

2. Výbor souhlasí s uveřejněním videoklipu Č eské podpo-
ry zdraví o samovyšetřování prsů  ve veřejných sdělova-
cích prostředcích.

3. Aktivit v boji proti kouření organizované Č LS JEP se za
Č OS zúčastní Doc. Hrubá, ústav preventivního lékařství 
Brno – (zajistí prof. Vorlíček)

4. Výbor souhlasí se stanoviskem prof. Klenera k pořadu
„Klekánice“, které si vyžádal výbor pro zdravotní a so-
ciální politiku parlamentu Č R.

5. Výbor vyslovil souhlas s odpovědí prof. Klenera a prof. 
Vorlíčka odeslanou na MZ Č R s připomínkami k záko-
nu o dalším vzdělávání lékařů .

6. Doc. Petruželka zaslal na MZ Č R připomínky k vyhláš-
ce o dispenzární péči.

7. Ing. Hlaváček, MZ Č R - byly projednány připomínky 
k návrhu vyhlášky o lázeňské péči. Výbor Č OS dopo-
ručuje komplexní lázeňskou péči 1x po ukončení tera-
pie u všech kategorií onkologických nemocných, opa-
kování pouze v rámci příspěvkové léčby rovněž u všech 
typů  onkologických onemocnění 1x za 2 roky. (vyřídí
doc. Petruželka)

8. Plán akcí Č OS na rok 2001 zašle na Č LS JEP doc. Pet-
ruželka.

9. Výbor obdržel oznámení firmy Galena o rozšíření indi-
kací na přípravek PAXENE. Výbor vzal informaci na 
vědomí.

C) Př ijati noví č lenové:
1. MUDr. Válek Vlastimil, Brno
2. MUDr. Zábranský Emil, Zlín

D) Různé:
1. Vypracování standardů  léčebné péče pro praktické léka-
ře – do konce října, do 10.10.2000 vyzvaní autoři zašlou 
D. Tomkové vyplněné registrační listy.

2. Doc. Žaloudík informoval o tématech pro příští BOD,
30. 5. – 1. 6. 2001, témata: NOR, onko-patologie, kli-
nické studie v Č R, minimální invazivní metody v onko-
chirurgii a poruchy metabolismu elektrolytů .

5. Doc. Žaloudík informoval o zasedání o screeningu 
v mamologii, konaném 14. 9. 2000 na ministerstvu zdra-
votnictví za účasti odborníků  z USA. Pro Č R vyplývá 
nutnost harmonizace tohoto plánu s ostatními státy.

E) Termín dalšího zasedání je stanoven na 21.října 2000
v 11.30 v rámci JOD.

Praha 5. října 2000.
Za Č OS: doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,vědecký sekretář

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., předseda

ZÁ PIS ZE 12. ZASEDÁ NÍ VÝ BORU Č OS 
KONANÉHO DNE 21. 10. 2000

A) Kontrola zápisu: výbor zápis z 11. zasedání schválil bez
připomínek.
1. vypracování podmínek pro reklamu na .cz , jednání 

s Č LS JEP trvá, řeší se právní stránka.

B) Pod záštitou Č COS se v roce 2001 konají tyto akce:
Domá cí odborné akce 2001:
• 20. března 2001 (úterý): VI Den profesora Vladimíra
Staška, - Možnosti predikce radiosenzitivity, využití v
praxi. Radioterapie mozkových nádorů  dospělého věku
včetně metastáz.
• 30. května – 1. června 2001: XXV. Brněnské onkologické
dny a XV. Konference SZP, Onkologie založená na
prů kaznosti – přehled klinických studií v Č R
• 18. - 21. října 2001: VIII. Jihočeské onkologické dny,
Diagnostika a léčba nádorů  hlavy a krku.
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• 5. října 2001 (pátek)VII. Brněnský den paliativní
medicíny, Komplexní pojetí paliativní medicíny, (léčebné
postupy, ošetřovatelské postupy, sociální a duchovní péče,
výuka a výzkum)
Odborné akce 2001 s meziná rodní účastí:
• 3. – 6. června 2001: 7th Central European Lung Cancer
Conference, Současný stav a novinky komplexní léčby
karcinomu.

Č OS nepř ebírá záštitu nad:
• Ostravské dny podpů rné léčby v onkologii, Ostrava,
MUDr. Vodvářka – přes doporučení výboru Č OS pořádat
tyto akce v sudé roky v kombinaci s brněnským dnem
paliativní medicíny, který by se měl konat v liché roky, byl
výbor znovu požádán o záštitu na rok 2001. Výbor záštitu
nepřebírá.
• Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, MUDr.
Nemanová, pro velké množství akcí konaných v Č R
s gynekologicko onkologickou problematikou výbor
záštitu nepřebírá. Výbor doporučuje organizátorům těchto
akcí v rámci zefektivnění a navázání spolupráce tyto akce
také vzájemně střídat. Pro rok 2001 výbor záštitu nepřebírá.
Pro sudé roky výbor záštitu přislíbil. Vyřídí Tomková.

D) Doporučené postupy pro praktické lékař e, které si
vyžádala Č FLS zašlou jednotliví autoři do 31. 10. 2001
sekretářce Č GOS.

E) Korespondence:
1. Výbor Č OS bere na vědomí informaci firmy Galena 

o registrasci PAXENU stejně i informaci Bristol Myers
Squibb o přípravku PACLITAXEL.

2. Žádost prof. Antoše o zřízení chirurgického onkocen-
tra výbor Č OS nedoporučuje s odů vodněním, že 
centra se zřizují pro komplexní řešení problematiky ane 
k provádění jen některých metod léčby. Odpověď zašle 
prof. Klener.

3. Výbor Č OS byl požádán Č LS JEP o navýšení členské-
ho příspěvku o 150 Kč. Tato částka je určena jako pří-
spěvek pro JEP. Vyřídí prim. Fischer.

4. UZIS – provádění statistiky 2001, problematiku pro-
studuje a odpoví prim. Jelínková.

5. Výbor vzal na vědomí informaci prof. Seemanové
o změnách výkonů  v SZV.

6. Žádost o revizi rozhodnutí o onkologickém centru 
v Benešově  - stanovisko výboru Č OS se nemění, odpo-
věď vypracuje prof. Klener.

7. Žádost dr. Štrofa o zpracování standardů  průměrné
ambulance v oboru vypracuje do 31. 10. 2000 prim. 
Jelínková.

8. Výbor Č OS bere na vědomí informaci firmy NOVAR-
TIS o jejím sponzorském podílu na akci FORUM 2000.

9. Výbor bere na vědomí informaci Ligy proti rakovině 
o činnosti v roce 2000.

10. Výbor Č OS nemá připomínek k materiálům zaslaným
UICC, odpoví doc. Petruželka.

11. SANOFI žádost o stanovisko společnosti k PSApack 
– výbor doporučuje firmě vyžádáni expertního posud-
ku, stanovisko zatím nezaujímá. Odpoví prof. Klener.

F) Př ijati noví č lenové:
MUDr. Radek Lakomý

G) Různé:
1. Doc. Žaloudík informoval o jednáních na MZČ R stran 

mammografického screeningu, další jednání proběhne 
na MZČ R 7. 11. 2000. Zúčastní se doc. Žaloudík.

2. Stanovisko k péči o adolescenty v onkologii, vypracu-
je prof. Koutecký, doc. Kavan.

3. Doc. Kavan informoval o zasedání Pediatrické sekce
COS. Byly ustanoveny pracovní skupiny. Informace
o pracovních skupinách a standardech pediatrické
péče onkologicky nemocných budou uveřejněny na, 
zajistí doc. Kavan, Tomková.

4. Doc. Žaloudík informoval výbor o rozšíření informace
o vzniklé chirurgické sekci Č OS na Chirurgickém dni
v Olomouci.

5. Prof. Klener informoval výbor o konání Pražského
Hematologického dne 22.  března 2001, téma: Mnoho-
četný myelom.

6. Prof. Klener přednesl zprávu z jednání vědecké rady
Č LK. Byla zřízena oborová komise Č LK – Komise alter-
nativní medicíny. Složení komise MUDr. J. Hnízdil –
předseda, prof. MUDr. J. Heřt, MUDr. J. Šavlík – čle-
nové. Výbor vzal informaci na vědomí.

H) Termín dalšího zasedání12. 12. v 9.30 I. interní klinika
1. LFUK VFN, Praha.

Č eský Krumlov, 21. 10. 2000.

Za Č OS: 
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., předseda
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From the 19th to the 22nd of September 2001 will be held in Naples the

2nd CANCER SYMPOSIUM
2’ CONGRESSO NAZIONALE 
Societŕ Italiana di Chirurgia Oncologica – SICO

2nd World Congress
World Federetion of Surgical Oncology Societies – WFSOS

Jointly organized by: Societŕ Italiana di Chirurgia Oncologica – World Federation of Surgical Oncology Societies

Presidents: N. Mozzillo – W. J. Temple –  V. Parisi

September 19/22 2001
Napoli, Italy – Hotel Royal Continental

Sponsored by: Istituto Nazionale dei Tumori , Napoli
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