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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU âOS KONANÉHO 9. 10. 2003
V âESKÉM KRUMLOVù

Pfiítomni: Vorlíãek, Abrahámová, Jelínková, Konopásek, Aschermannová,
Cwiertka, PetruÏelka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stanku‰ová, Pfii-
bylová, Finek, Îaloudík
Omluveni: Petera

1) Kontrola úkolÛ z minulé schÛze
– dopisy ve vûci DRG, k NOR a Spoleãnosti praktick˘ch lékafiÛ se schvále-

ním textu ãleny v˘boru odeslány.
2) VâOS byl seznámen s kritick˘m stanoviskem prof. Indráka ke stavu pfii-
pravenosti DRG. V diskusi na toto téma bylo znovu zdÛraznûno, Ïe v onkolo-
gii je nezbytné zafiadit kódování klinického  stadia, bez nûhoÏ oceÀování diag-
nóz ztrácí smysl.
3) Na prosincové jednání VâOS bude pozván pfiedseda Rady NOR k jednání
o dal‰ím zkvalitÀování NOR a jeho vyuÏití.
4) PoÏadavek vedení âLK na shrnutí historie âOS na 5 stranách pro publikaci
âLK, zajistí s vyuÏitím dostupn˘ch materiálÛ doc.Abrahámová , termín do kon-
ce roku 2003.
5) âOS bude nadále pfiejímat zá‰titu nad onkologick˘mi konferencemi celo-
státního a regionálního rozsahu po individuálním posouzení VâOS . Schvále-
né akce pod zá‰titou âOS v roce 2004:
– 9.symposium Onkologie v gynekologii a mamologii Brno, 16.-17.1.04
– Hradecké dny – V. roãník symposia, Hradec Králové, 20.2.-21.2.04
– Sta‰kÛv den , Praha, 26.-27.3.04
– Ostravské dny podpÛrné léãby v onkologii, Ostrava,16.-17.4.04
– Brnûnské onkologické dny, Brno, 28.-30.5.04
– 5.konference nádorov˘ch markerÛ CECHTUMA, Praha, 29.9.-3.10.04
– 10.brnûnsk˘ den paliativní medicíny, Brno, 1.10.04
– XI. Jihoãeské onkologické dny, âesk˘ Krumlov, 14.-17.10.04
– BayerÛv den-8.roãník, Praha, 28.11.04
– 12.onkourologické a 8. mamologické symposium, Praha, listopad 04 - bude

upfiesnûno
6) Byl schválen program tfiídenních XXVIII. Brnûnsk˘ch onkologick˘ch dnÛ 2004
ve tfiech odborn˘ch sekcích o kterém referoval fieditel MOÚ doc. Vyzula.
7) Diskutován systém paliativní péãe v âR a jeho dal‰í v˘voj jak z hlediska
kvality , tak i financování. Budou pfiipraveny dal‰í podkladové materiály k jiÏ
dodané anal˘ze dr. Slámy a dr. Opatrné, vãetnû kalkulací a tento bod bude zno-
vu projednáván na pfií‰tí schÛzi. 
8) Dosavadní ãlensk˘ pfiíspûvek do âOS nebude mûnûn. Neplatiãi budou z evi-
dence vyfiazeni k 30.6.2004
9) Projednán dopis z EORTC, v nûmÏ je upozornûno na extrémní poÏadavky
SÚKL kladené na úãastníky klinick˘ch trialÛ v onkologii. Tato situace mÛÏe
v˘raznû limitovat spolupráci onkologÛ také v trialech EORTC. Je otázkou jak
bude SÚKL toto centrální regulaãní opatfiení dále uplatÀovat, téÏ v kontextu
s direktivou EU. Pfiípravou podkladÛ pro kvalifikované projednání této pro-
blematiky na pfií‰tí schÛzi je povûfien dr. Finek.
10) Byly schváleny nové pfiihlá‰ky o ãlenství v âOS dr. Verchovskému a dr.
Jureãkové z MOÚ.
11) Dr. Finek pfiedloÏil anal˘zu stavu uplatÀování indikací a limitÛ pro erytro-
poetin v onkologii. âOS schválila nov˘ návrh indikací podání erytropoetinu
u solidních nádorÛ.
12) V˘zvy pro granty organizované âOS zprostfiedkÛ Bûhu T.Foxe budou nadá-
le inzerovány v ãasopise Klinická onkologie a na www.linkos.cz.
Dal‰í schÛze v˘boru âOS se sejde 4.11.2003 v Ústavu Na Ple‰i u prim. Dr.
Aschermannové.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU âESKÉ ONKOLOGICKÉ
SPOLEâNOSTI KONANÉHO DNE 4. 11. 2003 V ÚSTAVU
NA PLE·I

Pfiítomni: Vorlíãek, Jelínková, Konopásek, Aschermannová, Cwiertka, Petru-
Ïelka, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Stanku‰ová, Pfiibylová, Fínek,
Petera, Îaloudík 
Omluveni: Abrahámová, Jelínková 
Hosté: Dienstbier, pfiedseda Ligy proti rakovinû Praha

1) Prof. Dienstbier charakterizoval dosavadní ãinnost LPR i její mezinárodní
aktivity. Pro uÏ‰í souãinnost âOS a LPR navrhl posílit vedení LPR o ãleny
v˘boru âOS a navrhl dr. Stáhalovou. Hlavním cílem PR zÛstává ve spoluprá-
ci s dal‰ími profesními organizacemi usilovat o sniÏování incidence a mortali-
ty na zhoubné nádory. Zmínil Kvûtinov˘ den , kter˘m LPR vstoupila do pod-
vûdomí vefiejnosti âR a kter˘ je také v˘znamn˘m zdrojem pfiíjmÛ pro aktivity
LPR. LPR má 3000 individuálních a 49 kolektivních ãlenÛ, pfiedev‰ím z fiad
pacientsk˘ch organizací.

– formy nádorové prevence: T˘den proti rakovinû - letos popularizace pre-
vence karcinomu hrdla dûloÏního, informaãní materiály, denní tisk, Prago-
medica – stánek LPR, cirkulující koncerty LPR pfied kvûtinov˘m dnem,
naposled Ostrava, v pfií‰tím roce âeské Budûjovice

– nabídka ‰esti 14-denních rekondiãních pobytÛ, ãást hrazena z dotace MZ âR
– vûdecká komise LPR poskytuje granty pro projekty, udûluje ceny za nejlep‰í

práci mlad˘ch oborníkÛ do 35 let
– kaÏdoroãnû LPR organizuje Snûm PR, chybí v‰ak lékafi‰tí garanti, ktefií by

klubÛm napomáhali, ãinnost není honorovaná, coÏ mnohdy oslabuje moti-
vaci

Dotaz prof. Îaloudíka stran zámûrÛ v prohloubení celorepublikov˘ch aktivit
i mimo Prahu, s poukazem na existenci Ligy proti rakovinû Brno a moÏnosti
Informaãního onkologického centra v MOÚ. Prof. Dienstbier pfiivítal jakéko-
li formy této souãinnosti v celorepublikovém mûfiítku. Doc. Rob upozornil, Ïe
souãasná koncepce skríningu cervikálního karcinomu je intenzivnûj‰í neÏ kde-
koli jinde v Evropû, a povede k nadbyteãn˘m, moÏná v systému nezvládnutel-
n˘m investicím. Doc. Vyzula zdÛraznil opût potfiebu vy‰‰í informovanosti.
2) Prof. Îaloudík informoval o stavu pfiíprav na konzultaãní schÛzi WHO
Cancer Control Program konanou ve dnech 25.-28.11.03 v Îenevû, kam za âR
za prostfiedky WHO pojedou dr. ¤ízková z oboru zdravotní péãe MZ, prof.
Dienstbier, pfiedseda LPR a prof..Îaloudík, vûdeck˘ sekretáfi âOS. V˘bor âOS
se seznámil s dotazníkem WHO, kter˘m má b˘t charakterizována onkologic-
ká péãe v âeské republice. V textové formû byla charakteristika zpracována,
dotazník o dohodû s organizátory ve WHO (dr. Cecilia Sepulveda) zatím zpra-
cováván nebude, protoÏe musejí b˘t jeho parametry na jednání vysvûtleny, aby
byly jednotnû interpretovány. Dotazník stojí na stanovení indikátorÛ v preven-
ci, ãasném záchytu nádorÛ, jejich léãbû kurativní i paliativní a jednotné indi-
kátory pfiitom dosud nejsou odbornou vefiejností, ani mezinárodní, obecnû pfii-
jat a pouÏívány. Mohlo by tak dojít k desinterpretaci stavu zdravotní
a onkologické péãe u nás. O jednání a metodice srovnávání údajÛ na meziná-
rodní úrovni bude prof. Îaloudík po návratu v˘bor âOS informovat. 
3) Kontrola zápisu
– na pfií‰tí zasedání pozván a pfiijede pfiedseda Rady NOR
– k paliativní péãi budou pfiipraveny podklady na jednání dal‰í
– k vedení klinick˘ch studií dle pravidel SÚKL samostatn˘ dne‰ní bod dr. Fínka
4) Dr. Fínek popsal stav uznávání klinick˘ch studií podle pravidel SÚKL. Pro-
bûhla ‰iroká diskuse, zejména pak ohlednû posuzovatelÛ a zpÛsobu plateb poji‰-
tûní probandÛ ve studii.
Zdá se âR pfiedbûhla poÏadavky dosavadní v˘voj v mnoh˘ch zemích EU. V˘bor
âOS formuloval dotaz na SÚKL: jaké jsou kategorie studií a jak jsou stanove-
ny poÏadavky na pojistné? (otázka je klíãová tfieba pro spolupráci v EORTC,
neboÈ EORTC zastavuje studie v âR s ohledem na vysokou cenu). Otázku se
pokusí objasnit se SÚKL dr. Fínek, pfiedseda Vorlíãek vyslovil pfiipravenost
v této vûci jednat s fieditelem ÚZIS.
5) V˘bor âOS formuloval hlavní body pro jednání sv˘ch zástupcÛ s fieditelkou
ÚZIS dr. Mazánkovou dne 10.11. v 9 hod. ve vûci modernizace, interpretace
a vyuÏívání Národního onkologického registru.. Jednání se zúãastní prof. Vor-
líãek, dr. Stáhalová a prof. Îaloudík. 
6) Diskutována problematika standardÛ âOS, které pfiispûly k udrÏení dosa-
vadního systému plateb onkologické léãby. Jde zároveÀ o harmonizaci dosud
publikovan˘ch onkologick˘ch standardÛ. NavrÏena aktualizace nûkter˘ch
postupÛ, která musí b˘t i nadále prÛbûÏnû provádûna.
7) âlenové v˘boru âOS byli informováni o novele „Atomového zákona“. Kri-
tizovali, Ïe k jednání byli pozváni pouze zástupci Radiologické spoleãnosti a ne
také SROBF a âOS.
Informovali se o neutû‰eném stavu pfiípravy radiologick˘ch fyzikÛ, ktefií budou
od roku 2005 limitovat akreditace pracovi‰È. Prof. Îaloudík informoval, Ïe na
MU v Brnû je ve spolupráci PfiF a LF novû akreditován studijní obor radiolo-
gick˘ fyzik. 
8) Na pracovní schÛzi organizátorÛ Bûhu T. Foxe, kter˘ poskytuje prostfiedky
pro onkologick˘ v˘zkum, dne 27.11. byl v˘borem delegován doc.Konopásek.
9) V˘bor schválil pfiijetí nov˘ch kolegÛ dr. ·afandy (Onkologická klinika VFN
Praha) a dr. âernohorského (FNsP Ostrava) za ãleny âOS.
10) V˘bor jednomyslnû schválil návrh dr. Fínka zaslat blahopfiání âOS dfiívûj-
‰ímu pfiedsedovi âOS prof. Klenerovi k udûlení státního vyznamenání.
11) doc. Vyzula kritizoval ‰patnou úroveÀ spolupráce v registraci nemocn˘ch pro
léãbu Herceptinem, kterou dostal od VâOS a VZP na starost jako koordinátor.
Hovofiil o jednání v center diagnostikujících HER2 a aplikujících Herceptin
v MOÚ minul˘ t˘den. Navrhl i svou demisi z funkce koordinátora, pokud by dal-
‰í spolupráce mûla dosavadní mezery a ujednání nebyla centry aplikujícími Her-
ceptin respektována. V˘bor âOS , kter˘ se postup rozhodl jiÏ dfiíve garantovat,
znovu dÛraznû upozorÀuje v‰echna centra, Ïe registraãní listy pro léãbu Hercep-
tinem nutno dodávat prÛbûÏnû doc. Vyzulovi do MOÚ. Pfiednosty center bude
Ïádat o osobní vysvûtlení, nebude-li dohodnut˘ postup respektován. 

Zapsal:. J. Îaloudík

onkologické spoleãnosti




