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zApIS ZE SCHùZE VÝBORU ÈOS JEP - Definitivní indikace budou vyvìšeny na LINKOS.
KONANÉ DNE 23. 4. 2002 - Pøi revizi pravidel bude nutno upravit i výèet center.

Pøítomni: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. 9. Výbor ÈOS pozval na BOD výbor Slovenské onkologic-
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. ké spoleènosti ke spoleènému jednání, dosud však neob-
prof. MUDr.Jiøí Vorlíèek, CSc. držel odpovìï, zda výbor SOS pozvání akceptuje.
prim. MUDr. Jan Fischer
prim. MUDr. Alena Jelínková 10. Korespondence
as. MUDr. Olga Pøibylová a) prof. Jurga žadatel o záštitu ÈOS nad symposiem
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. v Tmavì - výbor nepøejímá záštitu nad zahranièními
doc. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. akcemi - odpoví prof. Klener
doc. MUDr. Eckschlanger, CSc. b) FirmaPierreFabre-InvestigatorsAcademy-14. -15.

Omluveni: prim. MUDr. Vratislav Smelhaus 6. 2002 - Podle programu, který byl dodán, není dùvod
MUDr. Josef Drbal pro pøevzetí záštity, není spoluúèast ÈOS - vyøídí prof.

Hosté: doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc. Klener
PhDr. Lubomír Houdek, øeditel nakladatelství GALEN c) Fa Sanofi Syntelabo - vyjádøení k postavení oxal~la-

tiny v léèbì kolorektálního karcinomu. Výbor COS
1. Kontrola zápisu. jednomyslnì souhlasí s indikací oxaliplatiny v této indi-

kaci a podporuje žádost [InDY - odpoví doc. Petruželka
2. Všichni èlenové výboru obdrželi od nakladatelství Galen 1 d) Fa Eli Lilly - gemcitabin(Gemzar) -'dle VZP není regis-

výtisk publikace P. Klener: Klinická onkologie. trován pro léèbu generalizovaného karcinomu prsu
v druhé linii, výbor souhlasí s využitím tohoto léku po

3. Doc. Novákjako zástupce Urologické spoleènosti ÈOS sou- vyèerpání pøedchozích terapeutických režimù. Dle
hlasí s koncepcí funkèních specializací z klinické onkolo- SUKL je v této indikaci schválen, jde tedy pravdì-
gie. Preskribce cytostatik je podmínìná plnou specializací podobnì o nedostatky v informacích pojiš•oven. Odpo-
v klinické onkologii, není podmínkou pro hormonální uro- ví prof. Klener
logickou léèbu. e) Fa Janssen Cilag - projekt "Onkologický pacient a kva-
Rozhodnutí o kombinované léèbì nelze provést bez úèasti lita života" - doporuèeno využít již zøízená informaèní
klinického onkologa. Pro rozhodnutí o kombinovaném centra.
léèebném postupu je nezbytný multidisciplinární pracovní
tým. 11. Na schùzi výboru transplantaèní sekce hematologické

a onkologické spoleènosti byly pøedloženy návrhy na usta-
4. Prof. V orlíèek bl~opøál jménem výboru pøedsedovi prof. vení transplantaèního registru - sekce rozhodla využít spo-

Klenerovi k 65. narozeninám. leèného návrhu UHKT a 1. Interní kliniky.

5. Doc. Petruželka: vyhodnocení žádostí o podporu projektù 12. Výbor ÈOS deleguje do pracovního výboru kongresu
z výtìžku Bìhu Terryho Foxe. IBMT doc. Petruželku.
Výsledky oponentského øízení: z šestnácti žádosti se výbor .
rozhodl udìlit podporu šesti vybraným projektùm. 13. Noví èlenové - žádné nové žádosti nebyly podány.
Výbor se usnesl na základì oponentských posudkù udìlit
podporu prim. MUDr. P. Vítkovi, as. MUDr. J. Novotné- 14. Rùzné
mu, RNDr. E. Matouškové, as. MUDr. M. Trnìnému, doc. a) doc. Žaloudík podal informace o zasedání sekce chi-
MUDr. Eckschlagerovi a doc.MUDr. Mayerovi. rurgù ÈOS
Celkem 3 646 000 Kè bude podle požadavkù rozdìleno mezi - zvolen výbor
vybrané projekty. Dopis žadatelùm vyøídí doc. Petruželka - pøedložen zápis
do deseti dnù. V záøí budou stanovena pøesná kriteria pro Pøedseda SOCH Qrof. Duda bude pozván na èervnové
podávání žádosti na pøíští rok. zasedání výboru COS -zajistí doc. Žaloudík

Žádost o pøíspìvek k registraci kolektivního èlenství
6. Revize doporuèených postupù onkologické péèe. Všichni SOCH v mezinárodní organizaci - výbor souhlasí

èlenové výboru si pøipraví pøipomínky do pøíští schùze s poplatkem registraèními každoroèním z rozpoètu
výboru. Revizi nevyhovujících bodù provede prim. Jelín- ÈOS.
ková. b) doc. Eckschlager pøedal zápis ze zasedání pediatrické

sekce.
7. Doc. L. Petruželka zajistí dostupnost nové adresy E-mail c) do rady NOR byl jmenován dr. Smelhaus

dr. Novotného pro možnost permanentní aktualizace strá- d) BOD - pokraèují pøípravy programu, 123 pøednášek,
nek LINKOS. 40 postem, støeda 29.5.2002 v 19.30 zasedání výbo-

ru COS a pracovní schùze s výborem Slovenské onko-
8. Rekombinantní erytropoetin - centrální dodávky logické spoleènosti.

- Doc. Petruželka informoval o tom, že indikace uvedené
ve vyhlášce MZ ÈR nesouhlasí s indikacemi odsouhlase Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., pøedseda ÈOS JEP
nými ÈOS. Doporuèeno používat indikace ÈOS. Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., vìdecký sekretáø
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