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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU 
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI 
KONANÉHO DNE 21. 11. 2006 V BRNù.

Pfiítomni: Vorlíãek: Abrahámová, Stáhalová, Pfiibylová,
Cwiertka, Fínek, Jelínková, Aschermannová, Eckschlager.
Omluveni: Konopásek, Petera, Rob, Stanku‰ová, PetrÏel-
ka.

SchÛze se konala v Ústavu biostatistiky a anal˘z v Brnû.
¤editel Ústavu a hostitel doc. Du‰ek pfiivítal zúãastnûné.
1.Prof. Vorlíãek zahájil schÛzi kontrolou zápisu z posled-

ního setkání a nebyly shledány Ïádné nesplnûné úkoly.
2.Prof. Vorlíãek oznámil, Ïe se chce ucházet o funkci pfied-

sedy âOS v pfií‰tím volebním období. PoÏádal o tajné
hlasování, zda ãlenové v˘boru souhlasí s jeho rozhod-
nutím a jeho podporou. Schváleno v‰emi hlasy.

3.Doc. Du‰ek informoval o aktivitách SVOD. V tûchto
aktivitách, zejména zpoãátku, velice vycházel vstfiíc
âesk˘ statistick˘ úfiad . âlenové v˘boru vyslovili sou-
hlas k tomu, aby doc. Du‰ek zkoncipoval a spolu s pfied-
sedou âOS prof. Vorlíãkem zaslal tomuto úfiadu jmé-
nem âOS dûkovn˘ dopis.
Projekt SVOD byl zpoãátku podporován MZ, po nástu-
pu MUDr. Ratha do funkce ministra zdravotnictví byla
podpora zastavena, ale projekt byl ústavem pfiesto udr-
Ïen pfii Ïivotû a dále se rozvíjel.
Doc. Du‰ek dále podrobnû informoval o stavu projektu
SVOD o dostupnosti jeho dat, o podmínkách, za jak˘ch
je moÏno Ïádat o lokální licenci.
Databáze dostupná jednotliv˘m onkologÛm neobsahuje
identifikátory nemocnic, ale je moÏné regionální tfiídûní.
Licence bude vÏdy poskytována na základû Ïádosti
o odbornou anal˘zu.
Data nebudou nikdy vefiejnû uvolnûna pro jakékoliv
srovnání nemocnic a center.
Je pfiipraven metodick˘ postup a pilotní anal˘za definují-
cí referenãní standardy relativního 5tiletého pfieÏití. Tato
data budou zpfiístupnûna jako celorepublikov˘ odhad.
Bude moÏné srovnání regionu proti regionu, srovnání regi-
onu ãi zdravotnického zafiízení proti republikovému refe-
renãnímu standardu. Vznikne zvlá‰tní modul SW SVOD
specializovan˘ na srovnávací anal˘zy. Vzhledem k uve-
den˘m srovnávacím anal˘zám je tfieba, aby v˘bor vÏdy
posoudil dostupnost kódÛ v systému SVOD. Dále je tfie-
ba jménem v˘boru Ïádat o poskytnutí klíãe ke kódÛm
nemocnic pro analytick˘ t˘m, kter˘ se ozpravodajství sta-
rá za podmínek, Ïe kódy nebudou nikdy zvefiejnûny. Ana-
l˘za bude provedena jen pro vedoucí KOC, a tím nastane
rozumná situace, kdy anal˘za bude poskytnuta pouze
pracovi‰tím, kde je moÏné skuteãnou anal˘zu provést.
Kódy jsou zcela dÛvûrné a je zaji‰tûno opatfiení proti
jejich zneuÏití.
Prof. Abrahámová poÏádá fieditelku ÚZIS paní Mgr.
Mazánkovou o zahájení jednání o podmínkách posky-
tování kódÛ.
Îádosti o licence se budou projednávat a schvalovat na
v˘boru âOS.
Doc. Du‰ek dále informoval, Ïe zaãala spolupráce se
slovensk˘m NOR, kter˘ bude rovnûÏ inkorporován do
projektu SVOD.

Doc. Du‰ek dále v˘bor informoval o jednání s pfiedsta-
viteli VZP, ktefií navrhují spolupráci na anal˘ze dat NOR
v propojení s daty VZP. Cílem by mûl b˘t v˘stup napo-
máhající ocenûní onkologické péãe pfii respektování kli-
nick˘ch stádií a rizikov˘ch faktorÛ. V˘bor tento zámûr
neodmítl, ale konstatoval, Ïe jeho realizaci musí pfied-
cházet upfiesnûní zámûru, v˘stupÛ i jednotliv˘ch krokÛ.
K tomu bude nutné dále jednat. Odborná spolupráce
tohoto typu má ov‰em pro âOS smysl pouze tehdy,
dojde-li ke smluvnímu uznání existence KOC.
Obsah zajímavé a velice pfiínosné pfiedná‰ky doc. Du‰-
ka je nedílnou souãástí tohoto zápisu ve formû pfiílohy
Doc. Fínek upozornil na nelogická a postupu lege artis
odporující Indikaãní omezení u nûkter˘ch lékÛ (Zola-
dex) uveden˘ch v âíselníku VZP a doporuãil navázat
kontakt s vedením VZP pro pfiiblíÏení Indikaãních ome-
zení k Doporuãen˘m postupÛm cytostatické léãby âOS.

4.V˘tûÏek z Bûhu Terryho Foxe ãiní 1 330 000 Kã. O grant
poÏádaly dvû v˘zkumné skupiny, a to Mendlova zemû-
dûlská a lesnická Univerzita v Brnû, Zemûdûlská 1
(doc.ing.René Kizek, Ph.D.) na „Studium hladiny thio-
lov˘ch slouãenin ve vztahu k oxidaãnímu stresu a nádo-
rov˘m onemocnûním“ a skupina z Centra bunûãné
imunoterapie, ILBIT LF MU, Kamenice 3 v Brnû (doc.
MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.) na „VyuÏití tumor
infiltrujících lymfocytÛ u pacientÛ s metastazujícím
melanomem“. Bylo rozhodnuto o rozdûlení v˘tûÏku pro
oba projekty rovn˘m dílem tj. 665 tis. Kã.

5. V˘bor âOS konstatuje, Ïe dosud nedo‰lo ke smlouvám mezi
poji‰Èovnami a jednotliv˘mi centry. Je tfieba, aby vstfiícn˘
krok vze‰el od poji‰Èoven právû ve smyslu navázání smluv.
V˘bor âOS vykonal spoustu poctivé práce na racionaliza-
ci onkologické péãe, bohuÏel bez jakékoliv odezvy.
V˘bor nadále jednoznaãnû stojí za ustaven˘mi
KOC/KOS s garancí âeské onkologické spoleãnosti
a kategoricky Ïádá uznání této koncepce jednotliv˘mi
poji‰Èovnami s nastavením individuálního platebního
reÏimu.
PouÏívání názvu KOC/KOS bez garance âOS není
akceptabilní.

6.Prim. MUDr. Lenka Foretová pfiednesla prohlá‰ení âes-
ké genetické spoleãnosti, která chce ustavit pracovní
skupinu (genetickou sekci âOS) zamûfienou na gene-
tické testování onkologick˘ch pacientÛ. O ãlenství pro-
jevili zájem MUDr. Hajduch, MUDr. Novotn˘, doc.
Eckschlager, MUDr. Kfiepelová, MUDr. Petráková,
MUDr. Zimovjanová. Bude naplánována první pracov-
ní schÛzka. V˘stupem budou doporuãení pro postupy
u moÏn˘ch geneticky podmínûn˘ch stavÛ, které by moh-
ly vést k rozvoji zhoubného nádoru.

7.Prim. MUDr. Aschermannová se zúãastnila schÛze âLS
JEP. Z revizní komise zaznûlo upozornûní, Ïe pravidla
pro vytvofiení sekcí v rámci jednotliv˘ch odborn˘ch spo-
leãností je tfieba dodrÏovat, aby nedocházelo vlivem myl-
ného postupu k zakládání nov˘ch spoleãností. Bylo kon-
statováno, Ïe na‰e zápisy jsou v souladu se stanovami.
Byla pfiednesena zpráva o ãinnosti revizní komise.
âLS JEP zaujme stanovisko k novû pfiipravovanému
zákoníku práce s ohledem na pohotovostní sluÏby.

8.Na základû jednání odborné spoleãnosti a zástupcÛ
angaÏovan˘ch farmaceutick˘ch spoleãností byl inicio-
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ván dal‰í z fiady klinick˘ch registrÛ zamûfien˘ch na sle-
dování nákladné farmakoterapie. Pfiedseda âOS prof.
Vorlíãek navrhl pfievést tuto aktivitu pod garanci jiÏ vel-
mi dobfie fungujícího onkofóra (sledování Herceptinu,
Avastinu) - jako odborn˘ garant byl navrÏen prof. Vyzu-
la, kter˘ tuto úlohu pfiijal. Projekt je nyní ve fázi opo-
nentury pilotních návrhu CRF, následnû bude svolána
rada odborn˘ch garantÛ a budou oficiálnû oslovena
v‰echna pracovi‰tû s Ïádostí o zapojení do této aktivity.

9.V˘bor âOS plnû podporuje dopis pediatricko-onkolo-
gické sekce zaslané námûstkovi ministra zdravotnictví
MUDr J. ·trofovi t˘kající se financování dûtské onko-
logie. Pfii roãním v˘skytu cca 400 dûtsk˘ch nádorÛ roã-
nû by nemûlo jít o zásadní problém.

10.Prezentován dopis MUDr. Skovajsové a doc. Dane‰e,
kter˘m se Ïádá zvlá‰tní garance mamografického pro-
gramu. V˘bor toto bere na vûdomí, vyslovuje se v tom
smyslu, Ïe není tfieba zvlá‰tní garance, neboÈ podpora
mamografického skríningu je souãástí NOP, kter˘ je
garantován âOS.

11.Kontaktní osobou za âOS pro andrologickou sekci âUS
je jmenována prof. Abrahámová.

12.V˘bor âOS bere na vûdomí dopis zástupcÛ urologické
spoleãnosti adresovan˘ Ministerstvu zdravotnictví, kte-
r˘ se t˘ká Vyhlá‰ky ã.6/2006.

13.V˘bor âOS se usnesl udûlit cenu V˘boru âOS publi-
kaci „Onkologie pro sestry“ (Grada, Praha 2006) auto-
rÛ: J. Vorlíãek, J. Abrahámová, H. Vorlíãková.

14.V˘bor âOS vzal na vûdomí dopis prim. MUDr. KriÏa-
na, t˘kající se urãit˘ch v˘konnostních kódÛ. Nasmlou-
vání tûchto kódÛ je pfiedmûtem bilaterální smlouvy ZZ
a územního pracovi‰tû poji‰Èovny .

15.Prof. Abrahámová informovala o dopise ing. Slámy
fieditele FN Bulovka, kter˘ jí byl zaslán jako pfiedsed-
kyni Rady NOR. Ing. Sláma Ïádá znovuzfiízení poboã-
ky NOR v nemocnici Na Bulovce, a to pro Prahu 7, 8,
a 9 od 1.1.2007. Hlásí se tak k nové koncepci elektro-
nické hlá‰enky. V˘bor shledává poÏadavek jako legi-
timní a chvályhodn˘ a plnû doporuãuje ke kladnému
vyfiízení.

16.V˘bor spoleãnosti schválil vstup nov˘ch ãlenÛ: JÛnová
(PlzeÀ), Zubíková (Ostrava), Votavová (PlzeÀ), HoraÏ-
ìovsk˘ (âeské Budûjovice), Netíková (Praha), Chaudha-
ry (Nov˘ Jiãín), Halámková (Brno), Neumannová (Cho-
mutov), Keznikl (Chomutov), Kreisslová (Chomutov), 

17.Udûleny garance tûmto aktivitám: Hradecké dny, 16.-
17.2.07, Kolorektální karcinom, Liberec 13.-14.9.07,
Jihoãeské onkologické dny v âeském Krumlovû, 
11.-13.10.07.

18.Vyslovena podpora protikufiácké bilbordové akci snázvem
„Nemáme vzdûlání, ale nekoufiíme“, kde na fotografiích
vystupují psí miláãci fiady onkologÛ. Akce mûla velk˘
úspûch. V˘bor Ïádá inkorporaci loga âOS apo splnûní této
podmínky bude schválena finanãní podpora 50 000 Kã.

19.Konference Farmakoekonomika v onkologii se bude
konat v Praze v Lékafiském domû dne 25.1.07. Je‰tû je
moÏné pfiihlásit vlastní sdûlení.

20.V˘bor vzal na vûdomí dopis Ligy proti rakovinû a Usne-
sení snûmu dobrovoln˘ch organizací.

Pfií‰tí schÛze âOS bude 19.12.06 ve VFN v Praze.
Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

V Praze dne 21.11.2006
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P¤ÍLOHA ZÁPISU JEDNÁNÍ 
V¯BORU âOS ZE DNE 21. 11. 2006
INFORMAâNÍ PROJEKTY 
NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU -
ZPRÁVA O STAVU ¤E·ENÍ

Zprávu podal:
INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANAL¯Z 
doc. RNDr. Ladislav Du‰ek, Ph.D. /

A. Stav v˘voje projektu SVOD - analytick˘ informaãní
systém pro populaãní data 
◆ Projekt SVOD doplnil a zpracoval nová data NOR, za rok
2003 () 
-> V˘bor âOS vzal na vûdomí
◆Populaãním anal˘zám pro potfieby ãeské onkologie vy‰el maxi-
málnû vstfiíc âesk˘ statistick˘ úfiad, a to poskytnutím podrobn˘ch
demografick˘ch dat âR a dat z databáze zemfiel˘ch 
-> V˘bor âOS vyslovil podûkování, na âSÚ bude zaslán
dûkovn˘ dopis 
◆ Projekt SVOD zahajuje novou etapu ve formû poskytování
regionálních zpravodajství (realizováno formou na míru udû-
lan˘ch zpráv pro KOC a regiony, zprávy budou sumarizovat
ve‰kerá dostupná populaãní data). O distribuci nebo prezen-
taci tûchto zpráv budou rozhodovat vedoucí KOC. Komuni-
kace s regiony probíhá postupnû, nejpozdûji v lednu 2007
budou tyto zprávy ve verzi jedna pfiedány v‰em KOC.
-> V˘bor âOS vzal na vûdomí 
◆ Projekt SVOD pfievezme slovenská populaãní data o epi-
demiologii nádorÛ a na jafie 2007 je plánován start slovenské-
ho portálu SVOD. Tento projekt bude schvalován a garanto-
ván v˘hradnû slovenskou stranou (správci dat, Ministerstvo
zdravotnictví, slovenská odborná spoleãnost), nicménû v˘raz-
nû posílí informaãní hodnotu obou registrÛ.
-> V˘bor âOS vzal na vûdomí 

◆ Dostupnost kódÛ identifikujících zdravotnické zafiízení
v systému SVOD: souãasné fie‰ení není funkãní (Ïádosti z cen-
ter na ÚZIS), vede k chaosu a nejasnostem pfii práci s daty.
Bylo navrÏeno poÏádat ÚZIS jako správce dat o jednorázov˘
a validovan˘ export kódÛ zdravotnick˘ch zafiízení v databázi
NOR. Tento export nebude nikdy zvefiejnûn a bude poskytnut
pouze analytickému t˘mu SVOD pod smluvními zárukami,
které zaruãí korektní práci s kódy:
- nedojde k vzájemnému srovnávání dat zdravotnick˘ch zafií-
zení na jakékoli úrovni
- kódy budou vÏdy poskytovány jen vedoucím KOC a zdra-
votnick˘ch zafiízení na jejich Ïádost, zároveÀ pro nû ale bude
takto zpfiístupnûno i srovnání s celorepublikov˘mi daty 
- v koneãném dÛsledku se usnadní pfiístup onkologÛ k tûmto
údajÛm, aniÏ by byla naru‰ena jiÏ odsouhlasená pravidla 
-> V˘bor âOS schválil tento zámûr a pfiedseda v˘boru bude

tuto situaci fie‰it 

◆ Dostupnost systému SVOD pro odbornou a laickou
vefiejnost:
/zpráva podána z dÛvodu dosud ne zcela jasné komunikace
s uÏivateli, V˘bor âOS schválil/ 
1. Web portál SVOD je volnû dostupn˘ na adrese . Zde je
moÏno získat pfiehled o v‰ech epidemiologick˘ch charakteris-
tikách v‰ech maligních diagnóz v âR za období 1997 aÏ 2003,
detailní diagnostickou charakteristiku novû hlá‰en˘ch zhoub-
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n˘ch nádorÛ, stratifikaci epidemiologick˘ch dat dle regionÛ
âR a dle základních charakteristik pacienta a nemoci. 
- UÏivatel mÛÏe diskutovat s odborn˘mi správci portálu, mÛÏe
zadávat i autorské návrhy na vylep‰ení v˘stupÛ nebo navrho-
vat v˘stupy nové. Systém je z tohoto pohledu zcela otevfien˘. 
- Web portál bude dále aktualizován tak, jak budou k dispozi-
ci nová populaãní data. 

2. Lokální analytick˘ systém SVOD obsahuje v epidemio-
logické ãásti stejné anal˘zy a nástroje jako web portál SVOD,
pfiidanou hodnotou zde tedy je moÏnost pracovat i s klinick˘-
mi záznamy NOR. Lokální instalace SVOD nemá smysl,
pokud je zamûfiena pouze na anal˘zu epidemiologick˘ch dat -
tato jsou plnû dostupná na portálu . Lokální software není vol-
nû distribuován a je k dispozici pouze odborné vefiejnosti:
- UÏivatel musí zaÏádat o poskytnutí akademické licence k uÏí-
vání software SVOD. Îádost je moÏné smûfiovat buì na adresu
hlavního koordinátora projektu () nebo se pfiihlásit pfies webové
stránky (sekce „software SVOD“). Îádost musí obsahovat struã-
né zdÛvodnûní jaká data a k jakému úãelu budou analyzována. 
- Po podpisu licenãní smlouvy s Masarykovou univerzitou, kde
se uÏivatel zaváÏe k respektování autorsk˘ch práv a odsouhlasí
pfiedepsan˘ reÏim práce s daty, bude uÏivateli pfiipravena kopie
SW SVOD i s poÏadovan˘m exportem ãásti anonymizované
databáze NOR. Seznam licenãních smluv i se zdÛvodnûním
jejich poskytnutí schvaluje odborná rada projektu SVOD, ve
které je zapojeno více neÏ 20 pfiedních onkologÛ a odborníkÛ
na populaãní anal˘zy. Doba trvání licenãní smlouvy mÛÏe b˘t
upravena podle konkrétních poÏadavkÛ a projektÛ. Takto se
SW SVOD stává dostupn˘m i pro v˘zkumné projekty.
- Licence na uÏívání SW a rovnûÏ i poÏadovaná data a v˘stu-
py jsou poskytovány zdarma, uÏivatel hradí pouze bûÏn˘ mani-
pulaãní poplatek Masarykovû univerzitû. 
- Touto formou mohou b˘t zpfiístupnûna jakákoli data NOR
kromû:

- osobních údajÛ pacientÛ (nejsou v systému SVOD zahr-
nuty)

- data a kódy identifikující zdravotnická zafiízení âR - není
tedy zpfiístupnûna srovnávací anal˘za konkrétních zdra-
votnick˘ch zafiízení; 

- data o pfieÏití pacientÛ ve vazbû na konkrétní zdravot-
nická zafiízení

3. Zpravodajství systému SVOD je vyvíjeno pfiedev‰ím pro
vedoucí a odborné garanty komplexních onkologick˘ch cen-
ter âR. Podle jejich rozhodnutí budou vybrané kapitoly zve-
fiejnûny na portálu . UÏivatelé systému SVOD mohou nicmé-
nû podávat podnûty a poÏadavky ke zpracování urãit˘ch
populaãních v˘stupÛ:
- Specifikovan˘ podnût nebo námût na jednání lze podat buì
pfiímo na adresu hlavního koordinátora projektu () nebo pfies
webov˘ portál SVOD () 
- Pfiednost ve zpracování dat mají poÏadavky komplexních onko-
logick˘ch center a obecnû poÏadavky ãlenÛ âeské onkologické
spoleãnosti JEP. V pfiípadû kumulace velkého mnoÏství poÏa-
davkÛ rozhoduje o pofiadí a prioritách hlavní koordinátor pro-
jektu po poradû s odbornou radou projektu SVOD. 
- Touto formou lze poÏadovat i zpracování populaãních dat
o celkovém pfieÏití pacientÛ, vÏdy v‰ak pouze pro danou jed-
notku (region, zdravotnické zafiízení) ve srovnání s populaãní
referencí. Vzájemná srovnání konkrétních zdravotnick˘ch
zafiízení nejsou moÏná. 

- Zvlá‰tní pozornost je vûnována anal˘zám poÏadovan˘m
vedením zdravotnick˘ch zafiízení a odborn˘mi zdravotnick˘-
mi pracovníky státní správy (krajské úfiady, ministerstvo,
apod.) 

B. V˘voj komunikaãního a prezentaãního portálu NOP On-
line
◆ Byla podána zpráva o v˘voji této platformy, na portálu jsou
jiÏ uvedeny standardizované prezentace v‰ech KOC a nûkolik
KOC i vytváfií své regionální detailní prezentace. Zvefiejnûní
portálu ale brzdí pomalu probíhající autorizace údajÛ ze stra-
ny nûkter˘ch KOC. 
-> V˘bor âOS vzal na vûdomí a Ïádá KOC, která dosud neau-
torizovala své prezentace, aby 
tak probûhlo do konce roku 2006, od ledna 2007 by portál mûl
b˘t komunikován v médiích. 

- prezentace a údaje na portálu bude moÏné dále dopl-
Àovat, aktualizovat a rozvíjet, portál má zaji‰tûnou
odbornou správu 

C.V˘voj standardu pro elektronickou dokumentaci onko-
logického pacienta 
◆ Parametrick˘ standard pro elektronickou dokumentaci paci-
enta byl vyvíjen na základû oficiální podpory Ministerstva
zdravotnictví v letech 2002 - 2003 (Národní program kvality
léãebné péãe) a s podporou vnitfiních projektÛ Lékafiské fakul-
ty MU v Brnû. Parametrické standardy byly publikovány
v supplementu Klinické onkologie vydaném v roce 2004. Spo-
luautory standardu je fiada v˘znamn˘ch onkologÛ âR. Tento
standard je tedy neprodejn˘, volnû dostupn˘ a lze s ním pra-
covat jako s jak˘mkoli jiÏ zvefiejnûn˘m autorsk˘m dílem.
◆ Jedinou cestou jak standardizovanou parametrickou doku-
mentaci implementovat v provozu nemocnic je zafiídit vãle-
nûní do nemocniãních informaãních systémÛ a jejich modu-
lÛ. Z tohoto dÛvodu je parametrick˘ návrh volnû dostupn˘
i dodavatelÛm NIS a tito mohou takov˘ v˘voj volnû realizo-
vat. K této spolupráci se dosud pfiihlásila pouze spoleãnost
STAPRO. 
◆ Vlastní implementace je vÏdy vûcí dohody mezi dodavate-
lem NIS a danou nemocnicí, do tûchto vztahÛ autofii doku-
mentace jiÏ nijak nevstupují a vstupovat ani nemohou 
-> V˘bor âOS vzal na vûdomí, dosavadní v˘voj v této vûci
schválen 
◆ Pro t˘my, které chtûjí nad elektronickou dokumentací rea-
lizovat vlastní v˘voj nebo projekty, ale nemají (dosud) ade-
kvátní podporu v NIS, byla vyvinuta verze dostupná formou
anonymizovaného registru on-line. Demo této verze je dostup-
né na adrese portálu (login: HTA; heslo: HTATEST). V˘zkum-
né projekty realizované nad touto platformou ov‰em nemohou
nahradit zadávání parametrick˘ch dat pfiímo v provozu nemoc-
nic. 
◆ KOC i jednotlivé v˘zkumné t˘my se mohou pfiihlásit k ini-
ciaci v˘zkumn˘ch projektÛ / registrÛ startujících nad elektro-
nickou dokumentací pacienta na adrese koordinátora projek-
tu 
◆ Pro takto iniciované projekty je na portálu NOP On-line pfii-
pravováno spu‰tûní samostatné sekce prezentující v˘znamné
registraãní a v˘zkumné projekty NOP - o v˘voji této platfor-
my bude âeská onkologická spoleãnost informována ke kon-
ci roku 2006. 
-> V˘bor âOS vzal na vûdomí, dosavadní postup a plánova-
n˘ v˘voj schválen.

onkologické spoleãnosti
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ZÁPIS ZE SCHÒZE V¯BORU âESKÉ 
ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI âLS JEP 
KONANÉ DNE 19. 12. 2006 VE FAUSTOVù DOMù
VFN, KARLOVO NÁMùSTÍ, PRAHA 2

Pfiítomni: Vorlíãek, Abrahámová, Aschermannová, Stáhalo-
vá, PetruÏelka, Jelínková, Pfiibylová, Cwiertka, Konopásek,
Petera, Rob, Eckschlager
Omluveni: Vyzula, Stanku‰ová, Fínek
Hostitelské pracovi‰tû: Onkologická klinika 1. LF UK

1. Pfiedvánoãní schÛzi zahájil pfiedseda âOS prof. MUDr.
Jifií Vorlíãek,CSc. a uvítal hosty prof. MUDr. Zimu, DrSc.
- dûkana 1. LF a MUDr. Bfiízu - fieditele VFN. Oba hosté
ujistili pfiítomné svou podporou âeské onkologické spo-
leãnosti âLS JEP i Onkologického programu. Onkologie
je nosn˘m programem jak 1. LF UK, tak VFN.

2. Následoval koncert studentÛ praÏské konzervatofie.
3. Dále následovala kontrola zápisu z minulé schÛze. Kon-

statováno, Ïe ve‰keré úkoly byly splnûny.
4. Dr. Foretová, která se ujala organizování genetické sekce,

dosáhla pfiihlá‰ení znaãného poãtu ãlenÛ. První schÛze byla
v Olomouci a zápis bude zvefiejnûn na portálu Linkos. Jed-
nalo se o zpÛsobu a moÏnostech hrazení preventivního
genetického testování rizikov˘ch osob. 

5. Prof. Vorlíãek informoval o schÛzi na MZ t˘kající se
financování dûtské onkologie. Podle platn˘ch pfiedpisÛ
nesmí b˘t podáván Ïádn˘ lék „off label“, tj. mimo indi-
kace uvedené v SPC. To by v‰ak byl konec dûtské onko-
logie. Ministr zdravotnictví podepí‰e v˘jimku platnou
pouze pro dûtskou onkologii.

6. Hostem v˘boru byl doc. Klozar z Kliniky neurochirurgie
nemocnice ve Stfie‰ovicích, kter˘ pfii‰el pozvat onkology
na KuncÛv memoriál. Toto sympozium s celostátní pÛsob-
ností je obdobou Sta‰kova dne v neurochirurgii. Letos
bude cel˘ memoriál vûnován neuroonkologické proble-
matice. Bude se konat ve dnech 15. - 16.3.2007.

7. Dal‰ím hostem v˘boru byla Dr. Nováková, která se stará
o stránky Linkos. Její prezentace se t˘kala ãinnosti tûch-
to elektronick˘ch stránek. Písemná forma prezentace je
souãástí tohoto zápisu. Náv‰tûvnost stránek se zmnoho-
násobila jak v odborné, tak i laické vefiejnosti. Linkos se
dále rozvíjí a roz‰ifiuje, coÏ pfiítomní kvitovali s velk˘m
uspokojením. 

8. Prezentace doc. Roba se t˘kala skríningu karcinomu ãípku
dûloÏního, zejména moÏnosti vakcinace proti HPV viru. Je
tfieba dále pracovat na skríningu tak, aby byl efektivní stej-
nû jako ve vyspûl˘ch státech. V˘sledek oãkování mÛÏe b˘t
patrn˘ aÏ za 20 let. I po zavedení vakcinace musí pokraão-
vat skríning podle vûdeck˘ch kautel. Po vyslechnutí pfied-
ná‰ky a po Ïivé diskuzi ãlenové v˘boru hlasovali, buì pro
variantu A nebo B.
Varianta A:
V˘bor podporuje plo‰nou vakcinaci dívek ve vûkové sku-
pinû 11 aÏ 13 let, a to tfiemi dávkami vakcíny. Finanãní
nároãnost (50 000 dívek v jednom roãníku pfii centrálním
nákupu cca 300 miliónÛ korun) pro jeden roãník je dlou-
hodobou investicí ve vefiejném zájmu. Tato vakcinace by
mûla b˘t hrazena z vefiejn˘ch prostfiedkÛ a mûla by b˘t
zafiazena do oãkovacího schématu pediatrÛ. Plo‰né oãko-
vání by mûlo b˘t zcela v jejich kompetenci a odpovûd-
nosti. Jiná neÏ plo‰ná vakcinace dívek pfied zahájením

pohlavního Ïivota nebude mít z onkologického hlediska
v˘raznûj‰í dlouhodobûj‰í efekt.
Varianta B:
V˘bor nepodporuje plo‰nou vakcinaci dívek ve vûkové
skupinû 11 aÏ 13 let. V˘bor onkologické spoleãnosti
doporuãuje vyãkat zku‰eností z ostatních zemí o efekti-
vitû vakcinace a pouze doporuãuje provádûní vakcinace
na základû dobrovolného rozhodnutí kaÏdého jedince,
pfiípadnû za spoluúãasti zdravotních poji‰Èoven dle jejich
moÏností. Prostfiedky z vefiejn˘ch zdrojÛ je toho ãasu
moÏno efektivnûji vyuÏít v jiném segmentu zdravotnic-
kého systému.
Pro variantu A hlasovalo 10 ãlenÛ z 12 pfiítomn˘ch. Pro
variantu B hlasovali 2 ãlenové. V˘bor tedy podporuje vût-
‰inov˘m stanoviskem variantu A.
I po zavedení vakcinace musí dále pokraãovat skríning u
Ïen oãkovan˘ch dle doporuãen˘ch zásad. ZároveÀ onko-
logická spoleãnost povaÏuje za nezbytné realizovat efek-
tivní, organizovan˘ a auditovan˘ skríning cervikálního
karcinomu, pro populaci ve vûku 25 aÏ 65 let dle souãas-
n˘ch znalostí.

9. Prim. MUDr. Aschermannová informovala o v˘bûrov˘ch
fiízeních na zdravotnická zafiízení Stfiedoãeského a Zlín-
ského kraje, kter˘ch se zúãastnila spolu s Dr. Konopás-
kem za v˘bor âOS. âlenové v˘boru vzali informace na
vûdomí.

10.âeská spoleãnost analytické cytologie Ïádá ústy prof.
Eckschlagera o pfievzetí zá‰tity nad sv˘m sympoziem, kte-
ré se bude konat 23. - 26.6.2007. âlenové v˘boru vyslo-
vili souhlas.

11. Konalo se jednání na Ministerstvu práce a sociálních vûcí
o zmûnû pracovní schopnosti. Vyhlá‰ka se bude revidovat
a bude se pracovat na revizi tohoto systému. V˘bor zau-
jme stanovisko na svém lednovém zasedání.

12. Prof. Abrahámová informovala o plánované schÛzce ÚZIS
s doc. Du‰kem a pfiedsedkyní Rady NOR, která se bude
konat v první polovinû ledna. Obsahem jednání budou
moÏnosti dal‰ího vyuÏití dat NOR. ¤editelka ÚZIS Mgr.
Mazánková prokázala velkou vstfiícnost.

13. Revizní komise byla poÏádána o sestavení volební komi-
se pro nadcházející volby nového v˘boru âOS. Volby se
uskuteãní v kvûtnu 2007.

14. V˘bor byl dotazován, zda kdysi v minulosti do‰lo k domlu-
vû o vykazování v˘konÛ zpracování a uskladnûní spermií
u onkologick˘ch nemocn˘ch. Odpovûì je záporná. Tato
otázka nebyla nikdy pfiedmûtem jednání v˘boru âOS.

15. Do âOS byli pfiijati tito ãlenové: Radová (Olomouc),
Wiecek (Olomouc), Berkovcová (Olomouc), Podolono-
viãová (Olomouc), Dziechciabková (Olomouc), Hosta‰-
ková (Olomouc), Kratochvílová (Olomouc), âabiÀako-
vá (Praha), Louthan (Praha), Vrána (Praha), Kotaãková
(Kladno)

16. Pfií‰tí schÛze âOS se bude konat 23.1.2007 v Brnû - KOC
FN Brno v 10,00 hod. 

Dal‰í schÛze budou:
20. 2. 2007 v Praze v Motole
3. 4. 2007 v Brnû - MOÚ
15. 5. 2007 v Praze na Bulovce
První povolební schÛze bude 19.6. 2007 v Brnû v novém kam-
pusu ILBIT MU.

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
V Praze dne 19.12.2007

onkologické spoleãnosti




