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ZÁPIS ZE SCHÒZE V¯BORU âOS 
KONANÉ DNE 11. 10. 2002 

Pfiítomni: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., Prof. MUDr. Josef Kou-
teck˘, DrSc., Prof. MUDr. Jifií Vorlíãek, CSc., doc. MUDr. Lubo‰ Pet-
ruÏelka, CSc., prim. MUDr. Jan Fischer, prim. MUDr. Alena Jelínko-
vá, as. MUDr. Olga Pfiibylová
Omluveni: doc. MUDr. Jan Îaloudík, CSc., prim. MUDr. Vratislav
·melhaus, MUDr. Josef Drbal
Hosté: doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prim. MUDr.Hana Stan-
ku‰ová, doc. MUDr. Petera, CSc., MUDr. Wieslav Stronzdala, MUDr.
Kubecová

1. Kontrola zápisu 
Dopis prof. Kodetovi odeslán. SchÛzka patologÛ k dohodû o stano-
vení Her-2 receptorÛ bude 30.10. 2002 v Brnû ve 14.00,  Doc. Vyzu-
la poÏádán, aby pozval zainteresované patology. K ostatním bodÛm
zápisu nebyly pfiipomínky.

2. Informace pro ãleny OS
a) Registr transplantací kostní dfienû byl na základû rozhodnutí trans-
plantaãní sekce ustanoven pfii ÚHKT a I. Interní klinice 1. LF UK.
Transplantaãní sekce je spoleãná pro hematologickou a onkologic-
kou spoleãnost. Pracovníci registru nav‰tívili zahraniãní registry a pfii-
pravili návrh odpovídající poÏadavkÛm EBMT.
b) Návrh na zmûnu indikací erytropoetinu– pfiedloÏen doc PetruÏel-
kou-v˘bor schválil, bude pfiedloÏen poji‰Èovnû, Zajistí doc.Petru-
Ïelka.
c) Firma Janssen Cilag upozorÀuje na moÏnost vzniku aplazie ãer-
vené fiady po EPO jako dÛsledek tvorby neutralizaãních protilátek,
t˘ká se zejména nemocn˘ch po dial˘ze.
d) Návrh na fie‰ení úsporn˘ch opatfiení pro preskripci chemoterape-
utik. OS navrhuje: kurativní terapie zÛstává v kategorii „X“, palia-
tivní chemoterapie bude pau‰alizována. OS navrhuje vypracování
léãebn˘ch postupÛ s rozli‰ením potenciálnû kurativní léãby pro rÛz-
né nádorové lokalizace. O návrhy byli poÏádáni odborníci z rÛzn˘ch
pracovi‰È. Finální redakcí pro v‰echny nádorové lokality povûfien
MOÚ (odpovídá doc Vyzula) .
e) MZd nevyhovûlo Ïádosti OS o zaji‰tûní pfiekladu 6. Klasifikace
MKNO, nejsou t. ã. finanãní prostfiedky, bude zafiazena do rozpoãtu
ÚZIS na pfií‰tí rok.
f) Hodnotící komise na udûlení Sta‰kovy ceny od Nadace Paula Jans-
sena se vybrala ze 4 pfiihlá‰en˘ch prací: Holub Z., et al.: Laparosco-
pic staging of endometrial cancer, publikovanou v Eur. J. Obstet.
Gynecol. Reprod. Biol. 100, 2001, p 81-86. Ceny vítûzÛm budou pfie-
dány 5. 11. 2002 v 17.00 v Karolinu. 
Do bfiezna 2003 se podávají návrhy na ceny této nadace za rok 2002.
COS navrhne práci na prosincovém v˘boru . Návrhy mohou podá-
vat i jednotlivci.

3. Korespondence
a) Firma Janssen Cilag nabízí podporu âOS JEP ve v˘‰i cca 500 000
Kã, bude vyuÏita na vydání standardÛ. 
b) Firma Astra Zeneca –pfiedala pfiedsedovi spoleãnosti symbolick˘
‰ek na 200.000 Kã. V˘bor trozhodl vûnovat tuto ãástku na zfiízení
registru transplantací kostní dfienû. Stanovisko oznámí firmû prof.
Klener.
c) Firma Janssen Cilag oznamuje zahájení projektu „Cesta ze svû-
ta bolesti“, zamûfieného na osvûtu u pacientÛ trpících únavou
a bolestí.
d) Liga proti rakovinû zaslala informace o sjezdu UICC v Oslu, kde
byla pfiijata Deklarace na podporu a dodrÏování práv onkologick˘ch
pacientÛ (bude vyvû‰eno na www.linkos.cz – zafiídí dr. Novotn˘).
Prof. Dienstbier doporuãuje návrh na ãlena v˘boru UICC z fiad âOS. 
Liga proti rakovinû svolává v návaznosti na T˘den proti rakovinû 
(7.–13. 10. 2002) .
22.10. 2002 II. Snûm dobrovoln˘ch a profesních organizací. Úãast
pfiislíbil doc. Îaloudík.
e) Seznam akcí pod zá‰titou âOS v r. 2003 – BOD, JOD, Sta‰kovy
dny, âLS odeslal doc PetruÏelka pouze tyto akce. Nutno doplnit odal-
‰í akce pofiádané pod zá‰titou OS a odeslat na adresu Vít âern˘ –
Marketing pro zdraví (Onkologie v gynekologii a mammologii Brno,
PodpÛrná péãe Ostrava, Den mlad˘ch onkologÛ)– seznam ode‰ledo
konce fiíjna doc PetruÏelka.

f) âLS Ïádá o jmenování kandidáta do pfiedsednictva JEP a revizní
komise: v˘bor navrhuje Prof.Vorlíãka do pfiedsednictva, doc
Eckschlagera. do revizní komise. Pfiipomínky ke stanovám JEP v˘bor
OS nemá. âLS oznámí prof. Klener.
g) âLS se omlouvá za chybu v úãtování v âLS JEP-stav fondu k 30.
6. 2002 je 238 524 Kã po uvedení na správnou hodnotu. V˘‰e pfiís-
pûvku na pfií‰tí rok zÛstavá nezmûnûna – âLS odpoví dr. Fischer. 
h) âLS zaslala seznam ãlenÛ âOS k 17. 7. 2002 – 526 ãlenÛ, a seznam
neplatiãÛ (99) zatím nebude vyvû‰en na linkos, jen pfiipomínka pla-
cení osobním dopisem – roze‰le pí. Amirouche. âOS má 15 zahra-
niãních ãestn˘ch ãlenÛ, jeden jmenován v roce 1977, 13 v roce 1988
a jeden v roce 2001. Není pfiehled o ãestn˘ch ãlenech z âR – zjistí p.
Amirouche.
i) Îádosti: hejtman stfiedoãeského kraje – Ïádá návrhy na odborníky
pro onkologii: návrÏeni: dr. Aschermannová, dr. Tobek, doc.Abra-
hámová, Hejtmani Jihomoravského a Zlínského kraje Ïádají téÏ jme-
novat odborníky pro onkologii. Pro Zlínsk˘ kraj navrÏen dr Kohou-
tek, pro Jihomoravsk˘ kraj doc Îaloudík, doc. ·tûrba. Dal‰í návrhy
dodá doc. Vyzula. HejtmanÛm odpoví prof.Klener.
j) âLK Ïádá o posouzení onkologické erudice dr. Ondfieje Bláhy
(k Ïádosti o zfiízení soukromé praxe) – vyfiídí prof.Vorlíãek.
k) ÚZIS zaslal v˘sledky statistick˘ch dat za rok 2001 a vzor nového
formuláfie – posoudí dr. Jelínková. 
l) VZP Ïádá o názor na vytvofiení nového kódu pro fotoforezu v léã-
bû posttransplantaãní reakce. – Onkologická spoleãnost se domnívá,
Ïe posouzení je v kompetenci Hematologické spoleãnosti. Odpoví
prof.Klener.
m) Dopisy firem :Pliva- Lachema Ïádá o vyjádfiení âOS k udûlení
v˘jimky z registrace oxaliplatiny v léãbû GIT – âOS doporuãuje stej-
nou odpovûì jako pro fy Sanofi- zafiídí pí Amirouche.
Firma Novartis –Ïádá o vyjádfiení k indikacím Femary : âOS pod-
poruje indikaci pro neoadjuvantní léãbu a léãbu pacientek pfiedléãe-
n˘ch antiestrogeny. Odpoví prof.Klener.
n) MZd poÏaduje návrh kandidáta na pfiedsedu IACR v Lyonu– âOS
navrhuje prof. dr. Bubeníka Návrh a potfiebné materiály za‰le na MZ
prof.Klener.
o) Sekce onkochirurgie – Ïádá o zaplacení kolektivního ãlenství sek-
ce v WFSOS- V˘bor schválil. vyfiídí dr. Fischer.
p) Dr. Neumannová - Îádost o zá‰titu nad onkologick˘m symposi-
em – v˘bor souhlasí.
Îádost o schválení rozesílání Lancet Oncology ãlenÛm OS – K. Hyn-
ková musí poÏádat o rozeslání âLS. V˘bor vyslovil souhlas s pod-
mínkou, Ïe po‰tovné bude úãtováno vydavateli, nikoliv âOS.
r) BOD se budou konat 22-24. 5. 2003, pfiedbûÏn˘ program je vysta-
ven na LINKOS.

4. RÛzné
Kurzy IPVZ – málo obsazeny, nutno informovat ãleny âOS s pfied-
stihem,prostfiednictvím linkos cz.. SROB – prim. Stanku‰ová navr-
huje konsultovat koncepce oborÛ na spol. schÛzi. Dále informovala,
Ïe podle statistiky UZIS indikace k RT ãiní 31 – 60 % podle kraje. 
Chybí metodické vedení a není moÏnost kontroly. Zlep‰ení by bylo
moÏno oãekávat od zavedení instituce krajsk˘ch odborníkÛ. MoÏ-
nost kontroly indikací terapie a preskripce. Byla téÏ podána infor-
mace o kongresu ESTRO v Praze.
Doc Vyzula –upozorÀuje, Ïe je tfieba inovovat koncepci pfiístrojové-
ho vybavení. Tlak od spoleãnosti nevede ke zlep‰ení.
Doc Îaloudík zaslal v˘boru materiály o spolupráci OS se spol. lék.
Genetiky.âlenové v˘boru ode‰lou své pfiipomínky pfiímo doc. Îalou-
díkovi.
V bfieznu konãí funkãní období v˘boru. Na pfií‰tí schÛzi nutno jme-
novat volební komisi a dohodnout organizaci voleb.
V‰em ãlenÛm v˘boru se ukládá dodat na pfií‰tí schÛzi materiály
k vypracování v˘roãní zprávy za rok 2002 a v˘roãní zprávy odstu-
pujícího v˘boru.

5. Oznámení
Doc. MUDr. Václav Bek DrSc., ãestn˘ ãlen âOS a emeritní pfied-
nosta Onkolgické kliniky, zakladatel a vedoucí katedry klinické onko-
logie IPVZ, oslavil své 80. narozeniny.

Pfií‰tí schÛze v˘boru 19. 11. 2002.

Prof. MUDr. Pavel Klener, CSc., pfiedseda âOS JEP

onkologické spoleãnosti


