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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU âESKÉ 
ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI âLS JEP
KONANÉ DNE 2. 9. 2003 NA INTERNÍ 
HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN V BRNù

Pfiítomni: Vorlíãek, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelín-
ková, Konopásek, Petera, PetruÏelka, Pfiibylová, Rob, Stáhalová, Stanku-
‰ová, Vyzula, Îaloudík
Hosté: dr.Matûjka, dr.Skála
Omluveni: Aschermannová 

V˘borovou schÛzi zahájil a pfiítomné v Brnû pfiivítal prof. Vorlíãek, pfied-
seda spoleãnosti.

Projednávané body:
– domluva s LPR a pozvání prof. Dienstbiera na listopadov˘ v˘bor
– otázka ãlenství âOS v UICC – zatím není jasno o pfiínosu, âOS pro rok

2003 pfiíspûvek 2200 USD do UICC platit nebude (hlasováno: jedno-
myslnû) 

– doc. Abrahámová bude na doporuãení v˘boru âOS odborníkem pro
posuzování stíÏností ve Stfiedoãeském kraji – Ïádost hejtmana

– doc. Eckschlager bude reprezentovat âOS v transplantaãní komisi
Hematologické spoleãnosti

– v˘bor âOS potvrdil stanovisko k enzymové terapii , které bylo uvefiej-
nûno ve Zdravotnick˘ch novinách, na repliku firmy dále nebude rea-
gováno – nejde o skuteãnosti, které by stanovisko v˘boru âOS jakkoli
mûnily

– v˘bor dodateãnû projednal leto‰ní rozdûlení prostfiedkÛ z Bûhu T. Foxe,
které bylo provedeno je‰tû minul˘m v˘borem, soutûÏ pro pfií‰tí rok pfii-
pravena standardním zpÛsobem, pfiihlá‰ky jiÏ pfiedány posuzovatelÛm

– v˘bor âOS schválil leto‰ní ãlensk˘ poplatek 255,- USD za Sekci onko-
chirurgie pro WFSOS (World Federation of Surgical Oncology Socie-
ties)

– jednáno o koncepci prediktivní onkologie na základû písemnû zpraco-
vaného návrhu dr.Hajdúcha a prof. Îaloudíka, se zámûrem v˘bor sou-
hlasí, stejnû tak i s návrhem na vznik Sekce diagnostické a prediktivní
onkologie – uvítá, kdyÏ se organizace sekce ujmou iniciátofii a proces
vyústí ve standardní volbu pfiedsedy sekce vãetnû programu

– jednáno o centrech pro léãbu c-kit positivních stromálních sarkomÛ pre-
parátem Glivec, jde o raritní nádor (cca 30/rok v âR) s nákladnou cíle-
nou léãbou pfiísnû vázanou na diagnostiku prediktoru efektu, po disku-
si fiady aspektÛ centralizace dohodnuto ponechat dosavadní dvû centra
(FN Motol, MOÚ Brno) fungovat do auditu âOS v lednu 2004, poté
bude jednáno o kriteriích v˘bûru center v del‰í perspektivû – zdÛraznû-
na potfiebná návaznost na diagnostická a chirurgická pracovi‰tû, které
se problematikou zab˘vají

– jednáno o centralizaci dal‰í cílené léãby preparátem trastuzumab (Her-
ceptin), dosavadní stav povûfiení nûkolika center je revokován návrhem
na jednání o dal‰ích pracovi‰tích, vykazujících dostateãné celkové poãty
léãen˘ch nemocn˘ch s karcinomem prsu ( ve stovkách roãnû) , téÏ s per-
spektivou trastuzumabu zv˘‰ení poãtu indikovan˘ch v pokroãil˘ch sta-
diích a do budoucna také v adjuvanci. Doporuãujeme tedy zachovat stá-
vající poãet center s tím, Ïe budeme usilovat o nav˘‰ení poãtu léãen˘ch
pacientek zvlá‰tû v centrech, kde souãasné limity jsou nedostateãné.
V pfiípadû praÏsk˘ch pracovi‰È je nutné pfii jednání s poji‰Èovnami
domluvit respektování existence Komplexního onkologického centra
(tím samozfiejmû i pracovi‰tû na Bulovce) a adekvátního nav˘‰ení limi-
tu pro léãbu. 

– v˘bor podpofiil námût dr. Malinové (RTO Motol) k hrazení nûkter˘ch
úkonÛ spojen˘ch se zachováním fertility v prÛbûhu onkologické léãby
(kryoprezervace spermatu, specifická ochrana pfied záfiením, LHRH ago-
nisté ve specifick˘ch indikacích)

– bylo upozornûno na narÛstající problémy se SÚKL pfii schvalování úãas-
ti na studiích v EORTC a jinde, navrÏeno vyãkat do nastolení nov˘ch
pravidel harmonizovan˘ch v rámci EU od roku 2004, doporuãeno v‰em,
ktefií mají se studiemi problémy, aby pfiekáÏky pfiipomínkovali pfiímo
SÚKL

– v˘bor vyslechl informaci o kontaktu s WHO programem na téma kon-
zultací „cancer control activities in East European coutries“,dotazník
WHO byl vyplnûn a cestou odbor zdrav. péãe MZ odeslán centrále
WHO, zdÛraznûno postavení âOS i pfiízniv˘ stav organizace onkolo-
gie v âR vãetnû NOR, dále zafiizuje kontakty dr. ¤ízková z MZ

– projednán námût LPR k orientaci na prevenci karcinomu hrdla dûloÏ-
ního, komentováno doc. Robem – existují znaãné rezervy a v˘bor âOS
bude nespornû podporovat programy zamûfiené na prevenci C53 

– v˘bor vyslechl informaci o dlouhodobém projektu HTA (Health Tech-
nology Assessment ) v onkologii, v˘bor podporuje program jako dlou-
hodob˘ proces, jeho ãlenové byli vyzváni aby se podíleli na iniciální
publikaci formou souboru ãlánkÛ na téma HTA jako suplementa Kli-
nické onkologie

– v˘bor projednal aktuální stav NOR, vãetnû pfiíleÏitostí, které pfiiná‰í pro
hodnocení racionality a kvality onkologické péãe, povûfiil pfiedsedu âOS,
aby odeslal MZ âR a ÚZIS dopis v nûmÏ se ãe‰tí onkologové hlásí kNOR
jako jedineãné zdrojové databázi onkologick˘ch dat a vyslovují zájem
na jeho lep‰ím vytûÏování, v tomto kontextu navrhne vznik Rady NOR
pro anal˘zu a interpretaci onkologick˘ch dat, kam bude v˘bor âOS dele-
govat své experty a která navrhne fiadu opatfiení jak k modernizaci regist-
race tak i práci s daty jak je zpfiístupÀuje ÚZIS a projekt SVOD 

– v˘bor vyslechl sdûlení MUDr. Bohumila Skály, PhD., zástupce v˘bo-
ru Spoleãnosti praktick˘ch lékafiÛ, o zájmu na souãinnosti s âOS v onko-
logické prevenci , léãbû a dispenzarizaci, pfiedev‰ím jde o vytvofiení spo-
leãné metodiky pro vedení cílen˘ch preventivních prohlídek
i interpretaci paralelnû vznikajících vy‰etfiení v rámci onkologické pre-
vence, – uloÏeno zpracovat návrh dohody obou spoleãností na spoleã-
ném postupu v organizaãním zaji‰tûní ãasné diagnostiky nádorÛ a raci-
onální distribuci onkologicky nemocn˘ch, v podstatû jde o strukturu sítû
v zaji‰tûní onkologické péãe v regionech

– diskutováno o stavu pfiíprav DRG s ohledem na onkologii, prvním kro-
kem bude dopis v˘boru âOS zdravotním poji‰Èovnám a MZ âR, v nûmÏ
poÏadujeme registraci klinického stadia onemocnûní jako souãásti onko-
logické diagnózy a registrace v‰ech procedur ve vztahu k diagnóze,
v˘bor âOS bude problematiku dále velmi intenzivnû sledovat a zji‰Èo-
vat moÏnosti odborn˘ch vstupÛ do tvorby systému DRG, kter˘ má
v budoucnu v hrazení zdravotní péãe pfieváÏit. Souãasná pfiedstava
o DRG nerespektuje specifika oboru klinické onkologie

– zpráva dr. Finka, pokladníka âOS, o stavu úãtu âOS, kter˘ byl v srpnu
2003 celkem 347 788,90 Kã, za prvních 8 mûsícÛ roku 2003 ãinily pfií-
jmy za ãlenské pfiíspûvky 97 388 Kã, 300 000 Kã ãinil dar LPR, byl
pfiednesen a schválen návrh rozpoãtu na rok 2004, odhadovan˘ v pfiíj-
mové ãásti na 400 000 Kã

– v˘bor âOS odsouhlasil poplatek za schválené uÏití loga âOS pro
komerãní úãely na minimálnû 50 000 Kã

– v dohodovacím fiízení nov˘ch kódÛ dosud nebyla projednána poloÏka
aplikace léku do portu, coÏ patfií k základním v˘konÛm v onkologii,
urgencí povûfiena dr. Pfiibylová

– Doc. Abrahámová informovala o konání tradiãních mammologick˘ch
a urologick˘ch symposií 20.–21. 11. 2003, v˘bor âOS pfiebírá zá‰titu
nad akcí

– Dr. Stáhalová nabídla své pracovi‰tû jako místo pro jednání lednového
v˘boru âOS – souhlas

– Dr. Stáhalovou pfiipomínkováno zohlednûní centrálního fiedûní cyto-
statik v platbách, zainteresovaná pracovi‰tû musejí nejprve dohodnout
koordinovan˘ postup

– na základû pfiipomínky doc. Konopáska si v‰ichni ãlenové v˘boru pfii-
praví své návrhy pro dokonãení harmonizace kompetencí klinick˘ch
a radiaãních onkologÛ (internistÛ a radioterapeutÛ)

Firmou Janssen Cilag byl v˘boru prezentován dlouhodob˘ projekt AMOS,
kter˘ má usnadnit lékafiÛm orientaci v problematice léãby chronické
bolesti , má sekce nádorové a nenádorové bolesti, jde o mûsíãní interak-
tivní semináfie vedené specialisty v 6 regionech spojené s fie‰ením kon-
krétních kasuistik – pro zaji‰tûní interaktivity je maximální poãet v jed-
nom semináfii 15 úãastníkÛ. V˘bor âOS pokládá projekt za uÏiteãn˘
a podporuje jej. V diskusi upozornûno na potfiebu tûchto ‰kolení také mezi
praktick˘mi lékafii. V˘bor jednomyslnû souhlasí s pouÏitím loga âOS
âLS JEP na materiál k tomuto projektu. Kontakt: MVDr. Petr Matûjka
pmatejka@jnjcz.jnj.com.

Dal‰í v˘borové schÛze v roce 2003 se konají:
9. 10. 2003 v 15,30 hodin v âeském Krumlovû u pfiíleÏitosti JOD 
4. 11. 2003 v 10 hodin na Ple‰i (dr. Aschermannová)
2. 12. 2003 v 10 hodin v Plzni (dr.Fínek)

Zapsal: Jan Îaloudík, vûdeck˘ sekretáfi âOS
Schválil: Jifií Vorlíãek, pfiedseda âOS

onkologické spoleãnosti


