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Zápis z jednání v˘boru âeské onkologické spoleãnosti
konaného dne 11. 4. 2006 v Novém Jiãínû

Pfiítomni : Vorlíãek, Abrahámová, Cwiertka, Fínek, Konopá-
sek, Petera, Pfiibylová, Stáhalová, Vyzula, Îaloudík
Omluveni : Aschermannová, Eckschlager, Jelínková, Petru-
Ïelka, Rob, Stanku‰ová
Host: prof. Duda, pfiedseda Sekce onkochirurgie, dr. Novák,
místopfiedseda NOR

âleny v˘boru pfiivítali fieditel Komplexního onkologického
centra v Novém Jiãínû dr. Radina a vedoucí radioterapeutic-
kého oddûlení dr. Soumarová. Z jejich prezentace vyplynulo,
Ïe v oblasti se dafií vybudovat souvislou síÈ onkologick˘ch slu-
Ïeb, systém respektování odborn˘ch standardÛ i indikaãních
komisí, specializované laboratorní provozy a upravují se také
vztahy s ostravsk˘m onkocentrem. PÛsobností zasahuje KOC
Nov˘ Jiãín do kraje Moravskoslezského i Zlínského. 
1. Pfiedseda prof. Vorlíãek informoval o jednání kategori-

zaãní komise 10.4.06, kde byla zru‰ená kategorie X zapra-
cována do kategorie P. Klíãov˘m krokem nyní zÛstává
zohlednûní integrace onkologické péãe do onkocenter ve
smlouvách ZP, zejména VZP, neboÈ je nemyslitelné péãi
integrovat a soustfieìovat na specializovaná pracovi‰tû bez
pfiíslu‰né úhrady, kterou systém neumí dosud spojit s paci-
entem a závaÏností jeho onemocnûní. 

2. V˘bor se usnesl vybavit uznaná onkocentra certifikáty
s nápisem „KOC(KOS) XY, pracovi‰tû garantované âOS
âLS JEP „, jimiÏ bude o statutu pracovi‰È informována
pfiedev‰ím vefiejnost. O technickém zhotovení certifikátÛ
bude jednat pfiedseda. 

3. Prof. Duda, kter˘ upozornil na specifika onkochirurgie,
která je v˘znamnou souãástí komplexní onkologické péãe.
Zhoubné nádory se dosud stále operují ve v‰ech nemoc-
nicích a tento stav není moÏno v dohledné dobû radikálnû
zmûnit. Situace ve v˘boru Chirurgické spoleãnosti je pfiíz-
nivá a vstfiícná. Chirurgická spoleãnost pracuje na stan-
dardech onkochirurgické péãe. Do diskuse se zapojil také
prof. Îaloudík, poÏádal o vstfiícnost pro dal‰í spoleãn˘
postup také v˘bor âOS. Oba zástupci Sekce onkochirur-
gie vidí dal‰í cestu zejména ve snaze o pojmenování kon-
zultantÛ (ordináfiÛ) pro onkochirurgii na v‰ech v˘znam-
nûj‰ích chirurgick˘ch pracovi‰tích. O tento krok by mûla
usilovat jak âCHS, tak i âOS poÏadovat tuto informaci
o kontaktních osobách na spolupracujících chirurgiích po
vedení onkocenter. Teprve v okruhu chirurgick˘ch speci-
alistÛ ãi garantÛ je moÏná dohoda na spoleãném postupu,
naplÀování standardÛ ãi spoleãn˘ch klinick˘ch studií.
V˘bor âOS pokládá za úãelné setkání s vedením âCHS,
nejlépe asi na nûkterém zasedání v˘boru v Praze.

4. âlenové v˘boru zkontrolují zda prezentace onkocenter
v okruhu jejich pÛsobnosti je umístûna na portálu
www.onconet.cz. O totéÏ v˘bor Ïádá v‰echny vedoucí
onkocenter. 

5. První schÛze Rady onkocenter se koná na XXX.BOD
11.5.2006 v 15, 00 hod. jako souãást tématického bloku
Onkocentra a onkosíÈ. Z kaÏdého onkocentra by se mûl
zúãastnit vedoucí nebo jim povûfien˘ zástupce, vítáni jsou
samozfiejmû v‰ichni onkologové.

6. V pfiedveãer XXX.BOD 10.5.2006 v 19,00 hod. ve vinár-
nû u Eli‰ky v Brnû se koná neformální setkání s hosty
z v˘chodoevropsk˘ch státÛ , ktefií budou prezentovat své
zku‰enosti na mezinárodním tématickém bloku BOD

s názvem East Euroepan Cancer Plans: Strategies and Solu-
tions. Pfiedseda prof. Vorlíãek pozval k úãasti v‰echny ãle-
ny v˘boru a vedoucí onkocenter, ktefií jiÏ budou v pfied-
veãer konference v Brnû.

7. Slovenská onkologická spoleãnost oznámila zmûnu spon-
zora ãasopisu Klinická onkologie pro distribuci v SR, pra-
vidla dosavadní spolupráce âOS a SOS s redakcí KO se
tedy nemûní. 

8. doc. Abrahámová informovala, Ïe nov˘m vedoucím KSR-
ZIS, které je v rámci MZ zodpovûdné za zdravotnické
registry, se stal ing. Honzík, kter˘ je zároveÀ fieditelem
odboru informatiky. V˘bor se shodl, Ïe kaÏdého z nov˘ch
fieditelÛ je tfieba informovat o smyslu a cílech NOR i potfie-
bách onkologÛ jako producentÛ i interpretátorÛ dat. Je pou-
ze otázkou, zda setkání navrhneme je‰tû do ãervna nebo
aÏ pozdûji po personální stabilizaci MZ.

9. O jednání na schÛzi IARC v Lyonu v prosinci 2005 refe-
roval pfiizvan˘ dr. Novák. ZdÛraznil, Ïe v Evropû zaãíná
pracovat nûkolik plnû automatizovan˘ch registrÛ (Irsko,
UK, Itálie) stavûn˘ch na nûkolika zdrojov˘ch databázích.
Problémy s ochranou osobních údajÛ (jako byly pfied dvû-
ma lety prezentovány u nás ÚOOÚ ) tyto zemû nevidí. Dr.
Novák zdÛraznil, Ïe automatizované registry jsou finanã-
nû dosti nároãné a je tfieba snaÏit se pro tento úãel získat
také grantové prostfiedky, nejlépe z EU. V˘bor se usnesl
o pomoc pfii hledání kontaktÛ a zpÛsobÛ zaji‰tûní poÏádat
na‰e zástupce v EU. Z dÛvodu nepfiipravenosti rozhraní
vázne pokrok v problematice elektronické hlá‰enky, a to
i pro plnû pfiipravená pilotní onkologická pracovi‰tû.
Zejména o této vûci je nutno jednat s nov˘m vedoucím
KRZIS ing. Honzíkem.

10. prof. Vyzula a prof. Îaloudík referovali o jednání o scre-
eningov˘ch programech âR v praÏské poboãce WHO dne
20. 3. 2005, kterou nav‰tívili holand‰tí specialisté a inici-
átofii setkání z Institute of Medical Knowledge v Amster-
damu. Je pozitivní, Ïe pfii tomto Holandˇany indukovaném
jednaní do‰lo k dal‰í harmonizaci názorÛ ãesk˘ch odbor-
níkÛ. Z jednání vyplynuly tyto závûry: Mammární scre-
ning - bûÏí v âR organizaãnû velmi úspû‰nû a kontrolo-
vanû, je tfieba zv˘‰it úãast Ïen z dosavadní asi jedné tfietiny
nejménû na dvojnásobek. Kolorektální screening - je tfie-
ba zavést samostatn˘ kód screeningové kolonoskopie, pra-
videln˘ audit a je tfieba vnímat, Ïe test okultního krvácení
má jen omezenou hodnotu, pfiítomnost nádoru nevyluãu-
je. Trend smûfiuje k preventivní kolonoskopii, která má
nejen hodnotu diagnostickou a terapeutickou (snesení
polypu), n˘brÏ i stratifikaãní (jsou-li pfiítomny polypy dys-
plastického typu apod.) pro stanovení dal‰ích intervalÛ pre-
ventivního vy‰etfiování. Cervikální screening v âR je zafi-
xován v podobû, která nezaji‰Èuje dostateãnou efektivitu
ani shodu jednotliv˘ch odborn˘ch a zájmov˘ch skupin.
Bylo také zdÛraznûno, Ïe objektivním kriteriem fungová-
ní kteréhokoli screeningu je postupná zmûna v proporcích
klinick˘ch stádií ve prospûch ãasn˘ch a následnû také
pokles úmrtnosti na danou diagnózu. Subjektivní hodno-
cení stavu screeningov˘ch programÛ mají podstatnû niÏ‰í
hodnotu. 

11. Do komise pro vakcinaci Ïen proti papilomaviru zfiizova-
né byli na Ïádost MZ pfiedsedou prof. Vorlíãkem navrÏe-
ni doc. Rob a prof. Îaloudík. 

12. Komplexní onkologické centrum Zlín poÏádalo o zmûnu
názvu na Komplexní onkologickou skupinu Zlínsko.
V˘bor souhlasí se zdÛvodnûním, Ïe tato zmûna názvu lépe
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU 
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI 
KONANÉ DNE 16. 5. 2006 V ÚSTÍ NAD LABEM

Pfiítomni: Vorlíãek, Abrahámová, Aschermannová, Eckschla-
ger, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Pfiibylová, Rob, Stá-
halová, Stanku‰ová, 
Omluveni: Cwiertka, PetrÏelka, Vyzula, Îaloudík
Hosté: prim. Lys˘, pfiednosta Oddûlení radioterapie a onkolo-
gie, prim. Nálos, nám.fieditele nemocnice pro LPP

SchÛzi zahájil pfiedseda v˘boru âOS prof. J. Vorlíãek, CSc.
a pfiedal slovo hostiteli v˘boru, panu prim. MUDr. Milanu
Lysému, pfiednostovi Oddûlení radioterapie a onkologie Masa-
rykovy nemocnice v Ústí n.Labem.

Prim. MUDr. M. Lys˘ ãleny v˘boru pfiivítal a svou pfiedná‰-
ku, která následovala, vûnoval historii ústecké nemocnice a his-
torii a souãasnosti vlastního oddûlení. 
Podal pfiehled ãinnosti onkologického oddûlení, které má 90
lÛÏek, 4 ambulance, stacionáfi k aplikaci cytostatik, dále
radioterapii (lineární akcelerátor 18 MeV, simulátor, - obojí fy
Siemens, kobaltovou bombu Teragam, brachyterapii LDR, plá-
novací konzoli atd.). Pfiehled o poãtech nejãastûji léãen˘ch 
diagnóz a pfiehled o kaÏdoroãnû léãen˘ch nov˘ch pfiípadech
svûdãí o velmi dobré práci oddûlení.
O perspektivách Masarykovy nemocnice posléze pohovofiil
námûstek fieditele nemocnice pro LPP prim. MUDr Daniel
Nálos. Z jeho fieãi vyplynulo, Ïe vedení nemocnice si vlastní-
ho onkologického oddûlení váÏí a plánuje v budoucnu pfiestû-
hování do vlastního areálu nemocnice. Nyní je oddûlení vzdá-
leno od nemocnice cca 1 km. Nemocnice jiÏ není fiízena MZ
âR ale je pod fiízením krajsk˘m.Pan námûstek sdûlil, Ïe vztah
vedení nemocnice k hejtmanovi kraje je vynikající a potfieby
nemocnice jsou vcelku dobfie chápány.

Prof. MUDr. J. Vorlíãek,CSc. pak pokraãoval v fiízení vlastní
schÛze kontrolou zápisu z posledního zasedání. Chybí pouze

vytvofiení certifikátÛ pro KOC/KOS, které prof. MUDr. J. Vor-
líãek, CSc. stvofií do pfií‰tû.

Velká ãást schÛze byla vûnována postgraduálnímu vzdûlávání.
V souãasné dobû probûhla akreditace pracovi‰È pro obor kli-
nická onkologie. Prof. MUDr. J. Vorlíãek, CSc. zdÛraznil, Ïe
akreditace je proces kontinuální a je moÏno (po splnûní dan˘ch
podmínek), aby Ïádala pracovi‰tû dal‰í, ãi pracovi‰tû pÛvod-
nû odmítnutá.
V podmínkách je zakotvena nutnost akademické hodnosti pro
alespoÀ jednoho ‰kolitele na pracovi‰ti. Tuto podmínku ãle-
nové v˘boru zcela akceptují. Na druhou stranu jednoznaãnû
a jednohlasnû nesouhlasí s podmínkou pûtileté praxe pro ‰ko-
litele a to od získání atestace z klinické onkologie. Pfii splnûní
této podmínky by bylo ãím dále obtíÏnûj‰í získat kvalifikova-
né ‰kolitele. Získání atestace z klinické onkologie je samo-
zfiejmé a tato podmínka je v pofiádku.
V akreditaãních podmínkách se hovofií o pracovních úvazcích
‰kolitelÛ.Tento aspekt je zcela scestn˘. Není totiÏ vÛbec jasno
k jaké instituci je tento úvazek vztaÏen, jin˘mi slovy kdo bude
vlastnû ‰kolitele platit.
Pfii souãasnû dan˘ch pravidlech dal‰ího vzdûlávání není vÛbec
jasné jak budou ‰kolenci ‰koleni a jak bude jejich dal‰í
vzdûlávání financováno. âlenové v˘boru jsou pfiesvûdãeni, Ïe
pfiíslu‰né finance by mûly jít za ‰kolencem a ‰kolící pracovi‰-
tû by mûlo b˘t honorováno podle poãtu ‰kolencÛ. Nutno se
v‰ak vyhnout souãasné praxi známé u frekventantÛ Ph.D. Tam
sice peníze pfiicházejí za frekventantem, ale v pfiípadû jeho
neúspû‰nosti se finance nekrátí. V pfiípadû adeptÛ klinické
onkologie, pfii neúspû‰nosti by mûl frekventant alespoÀ ãást
prostfiedkÛ na nûho vynaloÏen˘ch vrátit.
âlenové v˘boru konstatují, Ïe pÛvodní systém docela dobfie
fungoval bez vût‰ích problémÛ.
Souãasn˘ systém naproti tomu povede pouze k vymírání kli-
nick˘ch onkologÛ pfiirozenou cestou.Noví se budou vytváfiet
jen ztuha, neboÈ po pfiedchozí interní praxi bude velmi obtíÏ-
né získat lékafie ke studiu zcela nového oboru. Souãasn˘ systém
mÛÏe s jist˘mi v˘hradami fungovat jen u velk˘ch oborÛ.

vystihuje tamûj‰í uspofiádání integrovan˘ch onkologic-
k˘ch sluÏeb. 

13. V˘bor vyslechl informaci o mezinárodní konferenci o scre-
eningov˘ch programech v Evropû, která se konala kon-
cem února 2006 v Budape‰ti. Zástupci mammodiagnos-
tické skupiny tam prezentovali sdûlení o stavu. 

14. Prof.Duda vznesl dotaz na fungování nedávno projedna-
né aktivity CEBO, která má podpofiit organizaci klinic-
k˘ch studií v onkologii. Upozornil, Ïe zájem na spoluprá-
ci v klinick˘ch studiích mají také onkochirurgové. Doc.
Fínek sdûlil, Ïe aktivita je otevfiená, úãastní se na ní pfie-
dev‰ím vedoucí onkocenter a není námitek, aby se fiízení
aktivit CEBO úãastnil také zástupce Sekce onkochirurgie. 

15. Doc.Mysliveãek, pfiedseda Spoleãnosti nukleární medicí-
ny vznesl písemn˘ dotaz k uÏiteãnosti kódovan˘ch v˘ko-
nÛ lymfoscintigrafie a radionavigované detekce. V˘bor
konstatuje, Ïe oba jmenované v˘kony mají své indikace,
jsou hojnû vyuÏívány na pracovi‰tích, které se systema-
ticky zab˘vají problematikou detekce sentinelov˘ch uzlin
u nûkolika onkologick˘ch diagnóz. Podrobné informace

o indikacích a vyuÏívání obou kódovan˘ch v˘konÛ mÛÏe
podat tfieba MasarykÛv onkologick˘ ústav, pfiípadnû dal-
‰í onkocentra. 

16. V˘bor vzal na vûdomí dopis prof. Kolka ze sekce pneu-
moonkologÛ, kter˘m upozorÀuje, Ïe s integrací onkolo-
gické péãe do onkocenter musí jít ruku v ruce také finan-
cování narÛstajícího poãtu pacientÛ. V˘bor s názorem
samozfiejmû souhlasí, problém se t˘ká integrace v celém
spektru onkologick˘ch oborÛ a bude dále pfiedmûtem jed-
nání s nov˘m vedením VZP. Úsilí o vytváfiení strukturo-
vané sítû specializovan˘ch pracovi‰È musí b˘t spojeno
s adekvátními pfiesuny financování onkologické péãe. Jed-
nání musejí pokraãovat aÏ do úspû‰ného dofie‰ení. 

17. V˘bor schválil pfiijetí nov˘ch ãlenÛ âOS : ·iková, Siro-
tek, Eber, Grell, Garajová (Brno).

18. Pfií‰tí v˘bor âOS se koná 16. 5 .2006 v 10,00 hod. v Ústí
nad Labem.

Nezapomínejte na na‰e www.linkos.cz - kaÏd˘ den nûco
nového

zprávy
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Radioterapie (doc.Petera) chápe tato opatfiení ve svém oboru
jako pfiíznivá, neboÈ jsou nástrojem redukce mal˘ch radio-
terapeutick˘ch pracovi‰È a tím vytváfiení centralizace oboru ve
velk˘ch nemocniãních celcích.
V pediatrické onkologii (prof. Eckschlager) jsou ekonomické
problémy stejné. Vzhledem centralizaci oboru pouze do dvou
center, obor personálnû urãitû neutrpí.
Akreditovaná centra je tfieba legislativnû o‰etfiit a velmi dobfie
upravit jejich vztah k poji‰Èovnám a k hostitelské organizaci.
Dal‰í diskuse byla kolem zkou‰ek z klinické onkologie. Zku-
‰ební komise by se mûla skládat nejménû ze tfií examinátorÛ, pfii
ãemÏ pouze jeden by byl z pracovi‰tû zkou‰eného uchazeãe.
Postavení souãasného ILFu není jasné. Musí nepochybnû poÏá-
dat o akreditaci. V budoucnu bude s nejvût‰í pravdûpodobností
povûfien vedením do‰kolovací a atestaãní agendy.

O souãasném stavu NOR referovala doc. MUDr. J. Abrahá-
mová, DrSc . V souãasné dobû není zcela jasná situace na 
KSRZIS. Po vyjasnûní personálních vztahÛ (cca po létû) bude
pfiedsedkynû rady NOR Ïádat v˘bor âOS o vydatnou morální
pomoc pfii dal‰ím probojovávání elektronické hlá‰enky.

Prof. MUDr. J. Vorlíãek, CSc. informoval o faktické ne-
existenci kategorizaãní komise. V souãasné dobû jsou ve‰ke-
ré platby za léky v pau‰álu a je tedy zcela obtíÏné, ne-li nemoÏ-
né financovat a pacientÛm podávat fiadu drah˘ch ale indiko-
van˘ch lékÛ. Novelizovaná vyhlá‰ka je velmi nesrozumitelná.
V praxi se jedná o velmi zásadní omezení a zhor‰ení péãe
o onkologické pacienty.
âlenové v˘boru chápou funkci revizních lékafiÛ v souãasném
systému jako zbytnou. Navíc jejich odborná erudice je u vût-
‰iny pfii nejmen‰ím velmi problematická.

Kód „aplikace cytostatika do portu“ byl sice opakovanû na
pfiíslu‰n˘ch místech úspû‰nû projednán, není v‰ak dosud pro-
plácen a navíc poji‰Èovny jej odmítají nasmlouvat (prim.
Aschermannová).

âlenové v˘boru dostanou pfiedná‰ku z BOD, t˘kající se práv-
ní odpovûdnosti lékafie v elektronické podobû (prof.Vorlí-

ãek). Bude téÏ zaslán zápis o NOP a jeho pfiidruÏen˘ch pro-
gramech.

Doc. MUDr. J. Abrahámová, DrSc. oznamuje, Ïe termín
onkologick˘ch sympozií, konan˘ch kaÏdoroãnû v Policejní
akademii se z technick˘ch dÛvodÛ posouvá na 30. 11. - 1. 12.
2006. 

Úãetnictví: pokladník doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D. a pfiedsed-
kynû revizní komise prim. MUDr. A. Aschermannová konsta-
tují, Ïe stav úãtu na konci fiskálního roku ãiní 393 019,33 Kã.
âlenové revizní komise dále konstatují, Ïe ve‰kerá jednání pfied-
sedy a místopfiedsedy âOS i dal‰ích ãlenÛ v˘boru byla v sou-
ladu s platn˘mi pfiedpisy.

Prof. MUDr. J. Vorlíãek, CSc. konstatuje, Ïe v âR existuje 120
lékafisk˘ch ãasopisÛ a Ïádn˘ pravdûpodobnû nebude nikdy
impaktovan˘, pfiesto se klube na svût nov˘ - Postgraduální
onkologie.
Doc. MUDr. J. Petera, Ph.D. navrhuje publikovat v polském
ãasopise Oncology and radiotherapy vydávaném v angliãtinû,
kter˘ bojuje o impakt faktor.

Doc. MUDr. J. Petera, Ph.D. informuje o opûtovné Ïádosti
prof. Niederle o podporu ve vybudování hadronového centra.
âlenové v˘boru jsou v podstatû proti, vzhledem k oãekávané-
mu odãerpávání prostfiedkÛ finanãních i personálních na úkor
rutinní radioterapie a klinické onkologie.
Na pfií‰tí schÛzi bude referovat MUDr. H. Stanku‰ová, CSc.
o vyuÏití radioterapie u nás, jak si sama vyÏádala.

Novû pfiijatí ãlenové âOS:
Lenka Slámová, Beata Benecsiková,  Radomír Piln˘, Luká‰
Pochop, Denis Princ, Milo‰ Holánek, Jifií Vyskoãil, Lenka
Kristková, Mária Zvaríková, Dagmar Minafiíková, Alexandr
Poprach, Lucie Nagyová, Alena Îídková, Jana Plesníková,
Tomá‰ Frgala, (v‰ichni MOU), Jifií Prokop (Ostrava), Veroni-
ka Langová (Praha), Petra Kubánková (Bene‰ov), Petra Gar-
nolová (Nová Ves pod Ple‰í), Jana Mikulcová (Bfieclav).

Zapsala: doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.




