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onkologické spoleãnosti

ZPRÁVA O âINNOSTI V¯BORU ONKOLOGICKÉ
SPOLEâNOSTI âLS J. E. PURKYNù ZA UPLYNULÉ
FUNKâNÍ OBDOBÍ (1999–2003)

V bfieznu 1999 se konaly volby v˘boru Onkologické spoleãnosti
ve kter˘ch byli zvoleni:
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – pfiedseda
prof. MUDr. Jifií Vorlíãek, CSc.- místopfiedseda
doc. MUDr. Lubo‰ PetruÏelka, CSc.- vûdeck˘ sekretáfi
prim. MUDr. Jan Fischer -  pokladník
âlenové: MUDr. Josef Drbal

prof. MUDr. Josef Kouteck˘, DrSc.
doc. MUDr. Jan Îaloudík, CSc.

Revizní komise: Prim. MUDr. Alena Jelínková
MUDr. Olga Pfiibylová
MUDr. Vratislav ·melhaus

Zasedání v˘boru se trvale zúãastÀoval pfiedseda pediatrické sekce
doc. MUDr. Eckschlager, CSc.
V˘bor se pravidelnû scházel prÛmûrnû 1 x mûsíãnû, zápisy z v˘bo-
rov˘ch schÛzí byly pravidelnû zvefiejÀovány v ãasopise Klinická
onkologie a odesílány na vûdomí pfiedsednictvu âLS. V této zprá-
vû budou shrnuty pouze nejdÛleÏitûj‰í údaje o ãinnosti.

âlenská základna
V souãasné dobû má Onkologická spoleãnost 555 ãlenÛ, coÏ je
nárÛst o 93 ãlenÛ proti roku 2000. V r. 2001 byl jmenován zahra-
niãním ãestn˘m ãlenem prof. Jean Klastersky. V r. 2002 byla pro-
vedena kontrola pfiíspûvkové morálky a v‰ichni „neplatiãi“ byli
písemnû vyzváni k uhrazení dluhu. Pfiíspûvek za ãlenství doporu-
ãil v˘bor ponechat v dosavadní v˘‰i a ãiní 300 Kã roãnû.
Za prvofiad˘ úkol povaÏoval novû zvolen˘ v˘bor zlep‰ení komu-
nikace s ãlenskou základnou., coÏ bylo realizováno nejen jiÏ zmí-
nûn˘m zvefiejÀováním zápisÛ ze schÛzí v˘boru, ale pfiedev‰ím zfií-
zením internetové stránky www.linkos.cz. Zfiízení stránky
podpofiila finanãnû spoleãnost Astra-Zeneca. Stránka je pravidel-
nû aktualizována a informuje o nejrÛznûj‰ích aktivitách spoleã-
nosti i o akcích katedry klinické onkologie IPVZ.

Hospodafiení spoleãnosti 
Pfiíjem ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ v r. 1999 ãinil 37 260 Kã, v bfieznu
2002 dosáhl v˘‰e 75 250 Kã-
âástka za rok 2002 se je‰tû nepochybnû zv˘‰í nejen vzhledem kdal-
‰ímu nárÛstu ãlenské základny, ale téÏ po upínkách neplatiãÛm. Sou-
hrnná zpráva o hospodafiení bude publikována na www.linkos cz.
Teprve koncem bfiezna 2003, aÏ budou k dispozici v˘sledky hospo-
dafiení. Proto zde uvádíme pouze stav fiondu OS âLS k 31.3.2002,
kdy stav fondu ãinil 182.377,33 Kã.
V˘daje v r. 2002 byly následující:
SluÏby pro ãlenskou evidenic 6 624 Kã
Mzdové náklady (sekretáfika) 3 300 Kã
Zdrav a soc.poji‰tûní (sekretáfika 1 155 Kã
Celkem 11 079,20 Kã
V˘nosy (ãlenské pfiísp.) 75-250 Kã
Hospodáfisk˘ v˘sledek 64 770,80 Kã 

Pfiehled akcí pofiádan˘ch pod zá‰titou OS
Pravidelné akce:
Dny gynekologické onkologie (Brno) –leden

2000 - léãba metastazujícího onemocnûní
2001 - adjuvantní léãba
2002 - hormonální léãba

Sta‰kÛv den (Praha) - bfiezen
2000 - konkomitantní chemoreadioterapie u solidních nádorÛ
2001 - radioterapie a chemoterapie mozkov˘ch nádorÛ
2002 - karcinom prsu - radioterapie v komplexní léãbû

Brnûnské onkologické dny - (Brno) - kvûten
2000 - nádory urogenitálního traktu
2001 - sarkomy
2002 - karcinom prsu

Setkání mlad˘ch onkologÛ - ãerven
Skupina mlad˘ch onkologÛ ãítá tã.80 zájemcÛ, Pro jednotlivé
akce zaji‰Èoval v˘bor garanty.

Jihoãeské onkologické dny (â. Krumlov) - fiíjen
2000 - karcinomy hlavy a krku
2001 - maligní melanom
2002 - karcinom dûloÏního ãípku 

PodpÛrná léãba (Ostrava) - duben- sudé roky
Paliativní léãba (Brno) - záfií - liché roky

Jde o odborné akce s pfiekr˘vající se tématikou, proto podpora
OS pouze jedné akce roãnû

PfiíleÏitostné akce
Pfiedná‰ky zahraniãních hostÛ:
prof. Brada –  Royal Marsden Hospital, London,
prof. P.vanHoutte - Institut Jules Bordet ,Brusel
prof. J. Ragaz, Vancouver
prof. R. Peto, Oxford University

Mezinárodní akce 
7th Central European Cancer Conference, Praha 3.-6. 6. 2001, úãast
500 odborníkÛ

Edukaãní a osvûtová ãinnost
V˘bor inicioval vypracování doporuãen˘ch léãebn˘ch postupÛ
(Standardy). Tiskem v nakladatelství Galén byla vydána pracovní
verze a po pfiipominkách i definitivní verze. V souãasé dobû se pfii-
pravuje do tisku (za finanãní podpory firmy Janssen-Cilag) roz‰í-
fiené vydání v nûmÏ jv léãebn˘ch postupech zahrnuty pfiipomínky
jin˘ch odborn˘ch spoleãností (SROB, gynekologická spoleãnost,
urologická spoleãnost aj.).

V˘bor se podílel na organizaci kurzÛ z onkologie ve spolupráci
s âLK a na do‰kolovacích kurzech ve spolupráci s Katedrou onko-
logie IPVZ.

Byla pfiipravena a vydána jako pfiíloha Mladé fronty Dnes popu-
lární informace o nejdÛleÏitûj‰ích problémech onkologie („Mini-
mum z onkologie) – vy‰lo v fiíjnu 1999.
V˘bor zajistil odborníky pro 25 díln˘ seriál o onkologii vysílan˘
na stanici FM-Classic („Bát se ve správn˘ ãas“ a na téÏe stanici
seriál o kolorektálním karcinomu.

V˘bor opakovanû zvefiejnil svá stanoviska k otázce devitalizace.
V letech 2001-2002 ãelili pfiedev‰ím onkologicky orientovaní chi-
rurgové masmediální amnohdy iracionálnû pojaté kampani tzv. devi-
talizaãní léãby nádorÛ. Podrobn˘ rozklad ometodû publikoval docent
Îaloudík v ãasopise Vesmír (vol. 80m, ã. 12, str 668-671). Desori-
entovaná vefiejnost si od metody slibovala více neÏ mohla pfiinést.
Metoda byla ovûfiována v pilotní klinické studii pod dohledem MZ
âR na ãtyfiech pfiedních chirurgick˘ch pracovi‰tích, aniÏ se podafii-
lo prokázat jak˘koliv její pfiínos v inkurabilních stadiích maligního
melanomu a kolorektálního karcinomu. Po dohodû onkologÛ, chi-
rurgÛ a v˘zkumn˘ch pracovníkÛ AV âR se metoda vrátila do fáze
prohlubování experimentálních poznatkÛ. Oblast vhodné komuni-
kace s médii a s vefiejností o odborn˘ch novinkách v diagnostice
a léãbû nádorÛ zÛstává trvale úkolem i pro pfií‰tí v˘bor OS.

Dobr˘ch v˘sledkÛ dosáhla systematická spolupráce zástupcÛ OS
s redakcí Zdravotnick˘ch novin, aÈ jiÏ jde o periodická zafiazování
onkologické problematiky do monotematick˘ch ãísel Lékafisk˘ch lis-
tÛ ãi TrendÛ ve farmakoterapii, nebo o kontinuální péãi o obsah spe-
cializovan˘ch onkologick˘ch webov˘ch stránek ZdN (http:// onko-
logie.zdn.cz), které jsou pravidelnû jedenkrát t˘dnû aktualizovány.

V˘bor spolupracoval s rÛzn˘mi nadacemi podporujícími boj pro-
ti zhoubn˘m nádorÛm (Trend, Fons Vitae, Hefimanského nadace
hematologické onkologie)

Spolupráce s MZ âR
V˘bor pfiipravil návrh koncepce klinické onkologie (presentován
na www.MZd), pfiipomínkoval smûrnice pro akreditaci onkolo-
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gick˘ch pracovi‰È, návrhy na zavedení DRG, fiadu vyhlá‰ek o zdra-
votní péãi a návrhy na screeningové programy. Do v˘boru NOR
delegoval doc. Îaloudíka.

V˘bor pfiijal názor, Ïe nov˘ systém specializaãního vzdûlávání
lékafiÛ by kromû atestací z klinické onkologie mûl nabízet také spe-
cializaãní nástavbové atestace odborníkÛ z chirurgick˘ch oborÛ,
profilovan˘ch v onkologické problematice, s certifikátem onko-
chirurgické kvalifikace v rámci svého oboru. Cílem je posílení t˘mÛ
komplexní onkologické péãe erudovan˘mi onkochirurgy, onko-
gynekology, onkourology a dal‰ími, jejichÏ vliv na kvalitu onko-
logické péãe je zvlá‰tû v iniciálních stadiích nádorÛ nepochybn˘.

V r. 2002 se po del‰ích diskusích a fiadû jednání podafiilo v úzké spo-
lupráci mamodiagnostikÛ a nûkter˘ch onkologick˘ch pracovi‰È pro-
sadit vyhlá‰ku o preventivním vy‰etfiování prsÛ Ïen od 45 do 69 let,
a to pouze na pracovi‰tích splÀujících akreditaãní kritéria kvality
a kvalifikace vãetnû povinnosti vést audit o v˘sledcích screeningu.
Tímto pfiístupem se mammární preventivní vy‰etfiení v âR dostá-
vají na úroveÀ moderních evropsk˘ch poÏadavkÛ. Nevyfie‰ena je
dosud metodika periodick˘ch kontrol akreditaãních podmínek
a úrovnû diagnostiky s moÏností pfiípadného odebrání akreditace.

V˘bor OS inicioval vydání nové verze klasifikace TNM a klasifi-
kace ICD-O (MKN-O).

Navrhoval odborné poradce pro onkologii v jednotliv˘ch krajích
(na Ïádost hejtmanÛ nebo zdravotních radÛ).

Spolupráce s âLK
V˘bor spolupracuje s âLK prostfiednictvím oborové komise âLK,
jejímiÏ ãleny jsou prof. Klener, doc. PetruÏelka, dr ·lampa). Komi-
se pfiipravila dva kurzy pro âLK a zaji‰Èuje prÛbûÏnû vypracová-
vání odborn˘ch znaleck˘ch posudkÛ.

Spolupráce s VZP a s kategorizaãní komisí
V˘bor se vyjadfioval ke kategorizaci nov˘ch protinádorov˘ch léãiv,
podával návrhy na ekonomizaci preskripce , pro zvlá‰tû nákladné
pfiípravky navrhoval pracovi‰tû oprávnûná k jejich podávání.
Rekombinantní erytropoetin 
Pro zv˘‰ení dostupnosti podpÛrné léãby rekombinantním erytro-
poetinem byl v r. 2002 na podkladû jednání s VZP zaveden systém
hromadného nákupu pro vybraná centra. PÛvodnû striktní kritéria
byla z rozhodnutí v˘boru âOS na základû pfiipomínek od 4. ãtvrt-
letí 2002 roz‰ífiena tak, aby pokryla ‰ir‰í ‰kálu nádorov˘ch one-
mocnûní (zásady zvûfiejnûny na www stránkách OS).
Trastuzumab (Herceptin)
Po registraci trastuzumabu pro léãbu metastazujícího karcinomu
prsu trvala VZP vzhledem k vysoké cenû léku na regulaci spotfie-
by s omezením pouze na vybraná centra s omezen˘m poãtem paci-
entek na centrum. Souãasnû byla v r. 2002 ustanovena referenãní
laboratofi pro vy‰etfiování c-erbB-2 amplifikace (Olomouc) a urãen
koordinátor herceptinového programu (doc. Vyzula). Na základû
vyhodnocení protokolÛ o léãbû bude rozhodnuto, jak˘m zpÛsobem
umoÏnit léãbu Herceptinem pfii správn˘ch indikacích co nejvût‰í-
mu poãtu pacientÛ.
Nové kalkulaãní listy
Na podkladû pfiipomínek k bodovému ohodnocení v˘konÛ byla
podána Ïádost o pfiijetí nového kalkulaãního listu pro podání che-
moterapie do portu.

Spolupráce s obãansk˘mi iniciativami
V˘bor navázal spolupráci s Ligou proti rakovinû, se spoleãností
Arcus, Trend a spoleãností Fons Vitae. Nabídl odborné expertízy
a podílel se na propagaci akcí tûchto sdruÏení

Mezinárodní spolupráce
V˘bor aktivoval Ïádost OS o ãlenství v UICC. V r. 2000 bylo Ïádos-
ti vyhovûno a OS âLS se stala fiádn˘m ãlenem UICC. Souãasnû
v˘bor OS byl v kontaktu s dal‰ími mezinárodními organizacemi.
Do v˘boru ESO (European School of Oncology) byl delegován
doc. Îaloudík, OS pfievzala garanci za ãlenství obãanÛ âR v EACR
(European Association for Cancor Research). âlen rady této orga-
nizace (prof. Klener) byl v r. 2000 nahrazen prof. Vonkou. KaÏdo-
roãnû u pfiíleÏitosti Brnûnsk˘ch onkologick˘ch dnÛ inicioval v˘bor
setkání s v˘borem Slovenské onkologické spoleãnosti, na kterém
se v˘bory vzájemnû informovaly oodborn˘ch aktivitách sv˘ch spo-
leãností.

Podpora v˘zkumu
V˘tûÏek z bûhÛ Terryho Foxe.
Od r. 2002 byla Onkologická spoleãnost povûfiena rozdûlením
v˘tûÏku z bûhÛ Terryho Foxe. V˘bor rozhodl vûnovat tuto ãástku
na podporu 5 v˘zkumn˘ch projektÛ, které byly vybrány na zákla-
dû vefiejné soutûÏe.. Pfiihlásilo se 16 zájemcÛ, kaÏd˘ projekt posou-
dili 2 nezávislí odborníci a ãástka 3 milionÛ Kã byla pfiidûlena 5
nejlep‰ím projektÛm. Jejich fie‰itelé podají zprávu o v˘sledcích
a vyuÏití finanãních prostfiedkÛ do konce bfiezna 2003.
Ceny za vûdecké a odborné práce
V˘bor posuzoval návrhy na ceny Onkologické spoleãnosti a navr-
hoval udûlení cen âeské lékafiské spoleãnosti. V r. 1999 byla udûle-
na cena âLS monografiii Klener P., Vorlíãek J. et al.: PodpÛrná léã-
ba vonkologii, v r. 2002 monografii: J.Abrahámová et al.: Karcinom
prsu. Ceny udûlené OS byly zvefiejnûny na linkosu, V˘bor OS dále
navrhl ãleny pro hodnotící komisi cen Nadace Paula Janssena.

âinnost odborn˘ch sekcí
Transplantaãní sekce
Je spoleãná pro Onkologickou a Hematologickou spoleãnost. Jejím
pfiedsedou byl zvolen prim. MUDr. Petr Cetkovsk˘ z ÚHKT. Tato
sekce pfiipravila návrh centrálního registru transplantací kostní dfie-
nû, kter˘ bude zfiízen pfii ÚHKT a 1. interní klinice 1. LF. Zfiízení
registru bylo podpofieno ãástkou 200 000 Kã vûnovanou firmou
Astra-Zeneca. Souhlas s poskytováním dat do registru vyslovila
v‰echna transplantaãní centra v âR s v˘jimkou Plznû.
V˘bor OS vyslovil po pfiedbûÏném souhlasu pfiedsednictva âLS
souhlas se zfiízením registru a s návrhem stanov.

Pediatrická sekce
Sekce byla zaloÏena v r. 1997. V r. 2000 byl jejím pfiedsedou zvo-
len doc. Kavan, kter˘ byl v r. 2000 na fiádném zasedání sekce odvo-
lán a do ãela sekce zvolen doc. Eckschlager, sekretáfiem dr. Kepák.
Na zasedání 12. 4. 2002 v Hradci Králové byla projednána pfiípra-
va jednotného registru dûtsk˘ch nádorÛ, pracovi‰tû POS se stala
ãleny mezinárodních studií BFM, NHL a HR-NBL. V listopadu
2002 se konalo zasedání pracovní skupiny pro neuroblastom. Byly
vytvofieny stránky POS („podstránka“ linkos). âlenové sekce se
podílejí na programu BOD a problematice dûtské onkologie byla
vûnována samostatná sekce na 5. Pediatrickém sjezdu v Teplicích
v záfií 2002.

Chirurgická sekce
Zájem zástupcÛ chirurgick˘ch oborÛ o onkologickou problemati-
ku vedl k ustavení Sekce onkochirurgie. Organisováním souãin-
nosti s chirurgy byl povûfien doc. Îaloudík. V tajn˘ch korespon-
denãních volbách byl zvolen pfiedsedou sekce prof. MUDr.
Miloslav Duda, DrSc., pfiednosta II. chirurgické kliniky v Olo-
mouci, místopfiedsedou doc. Îaloudík. Sekce získala i mezinárod-
ní ãlenství ve Svûtové federaci spoleãnosti chirurgické onkologie
(WFSOS, World Federation of Surgical Oncology Societies).
Onkochirurgové organizují pravidelnû v rámci Brnûnsk˘ch onko-
logick˘ch dnÛ ãást programu, onkologické problematice jsou vûno-
vány také podzimní olomoucké konference (Petfiivalského-Rapan-
tÛv den). Ambicí v˘boru Sekce je obohatit spektrum ãesk˘ch
onkologick˘ch monografií o specializované texty z oblasti chirur-
gické léãby nádorÛ. Sekce má kolem 100 ãlenÛ.

RÛzné
V˘bor zpracoval pro pfiedsednictvo âLK zprávu o historii Spo-
leãnosti.
V r. 2001 pfiipravil do tisku broÏuru „Struãné dûjiny âeské onko-
logické spoleãnosti, kterou vydalo nakladatelství Galén (se spon-
sorskou podporou firmy Aventis). BroÏura byla rozeslána v‰em
ãlenÛm OS.
V˘bor navrhl pro volby do pfiedsednictva âLS jako kandidáty:
prof.Vorlíãka do v˘boru âLS, doc. Eckschlagera do revizní komise.
V˘bor navrhl volební komisi pro volbu nového v˘boru OS ve slo-
Ïení: doc. Abrahámová, doc. Eckschlager, doc. Konopásek, dr. Hes-
sová a dr. Trsková. Volby se uskuteãní korespondenãním zpÛso-
bem v prÛbûhu mûsíce bfiezna 2003.
Zprávu schválil v˘bor OS na svém zasedání dne 21. 1. 2003

V Praze, 21. ledna 2003
Prof. MUDr Pavel Klener, DrSc.,
pfiedseda Onkologické spoleãnosti âLS J. E. Purkynû


