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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ V¯BORU 
âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI 
KONANÉHO DNE 13. 6. 2006 V CHOMUTOVù

Pfiítomni: Vorlíãek, Aschermannová, Fínek, Eckschlager,
Jelínková, PetruÏelka, Petera, Stáhalová, Stanku‰ová, 
Îaloudík
Omluveni: Abrahámová, Cwiertka, Konopásek, Pfiibylová,
Rob, Vyzula
Hosté: prim. MUDr. Milan KÛta, ing. Milan Bur‰a, MBA,
ing.Varga

âleny v˘boru pfiivítali fieditel chomutovské nemocnice
ing.Milan Bur‰a, MBA a primáfi onkologie MUDr. Milan
KÛta, kter˘ pak v pfiehledné prezentaci seznámil v˘bor se
strukturou, vybavením a rozsahem ãinnosti chomutovské-
ho komplexní onkocentra. Zaznûly také zámûry konstituo-
vat Severozápadní onkologickou skupinu propojením ãin-
ností FN PlzeÀ, nemocnice Chomutov a nemocnice Cheb.
V dal‰í ãásti pak ing. Varga informoval o kontrole objemu
a kvality péãe v nemocnici a zejména o srovnávacích ana-
l˘zách onkologické péãe. V diskusi prof. Îaloudík navrhl
fiediteli nemocnice Chomutov, aby poÏádal o odkódování
dat chomutovské nemocnice v NOR/SVOD a nemocnice
tak mohla vyuÏívat pro anal˘zu objemu a kvality péãe i této
celostátní databáze. Pfiístup chomutovské nemocnice k ana-
l˘ze dat je nespornû nadprÛmûrn˘ a pfiíkladn˘.

V˘bor âOS dodateãnû blahopfieje k v˘znamnému Ïivotnímu
jubileu prof. MUDr. Z.Dienstbierovi,DrSc., kter˘ se v˘znam-
nû zaslouÏil o rozvoj nukleární medicíny, onkologie a Ligy pro-
ti rakovinû Praha. 

1. Prim. Stanku‰ová podala komplexní informaci o potfiebû
radioterapie v âR zohledÀující potfieby âR i srovnání se
zahraniãím. Jako pfiíklad posilování RT a oãekávaného vli-
vu na kfiivky pfieÏití byla uvedena Velká Británie. SROBF
provedla podrobnou anal˘zu infrastruktury a ãinností za
rok 2004 na v‰ech 28 RT pracovi‰tích provádûjících léã-
bu záfiením ZN a která jsou vybavena alespoÀ 1 megavol-
tov˘m ozafiovaãem ( lineární urychlovaã nebo kobaltov˘
ozafiovaã). Anal˘za byla provedena na základû dotazníku,
kter˘ v‰echna oddûlení vyplnila a prezentované v˘sledky
se t˘kaly tûchto 28 RT pracovi‰t’. Na uveden˘ch oddûle-
ních pracovalo 310 lékafiÛ, fakticky radioterapii (skuteãn˘
podíl na plánování a provádûní léãby záfiením) vykonáva-
lo v‰ak jenom 88 kvalifikovan˘ch radioterapeutÛ. Potfieba
je aktuálnû 115, perspektivnû 150. Podobnû byly charak-
terizovány potfieby ve skupinách fyzikÛ a laborantÛ. V roce
2004 bylo na 28 pracovi‰tích RT ozáfieno 29 500 nem-
ocn˘ch se ZN, z toho 18 600 nov˘ch pfiípadÛ.Údaje ÚZIS
udávají dosti odli‰ná ãísla, a to 71 565 vãetnû ozáfien˘ch
pro nenádorovou indikaci (tûch bylo 24 824). Podle ÚZIS
bylo ozáfieno 23 079 nov˘ch onkologick˘ch pacientÛ. Dis-
krepance v údajích radioterapeutÛ a hlá‰eními pro ÚZIS
jsou tedy znaãné. Dr. Stanku‰ová ukázala anonymní srov-
nání poãtu ozáfien˘ch na jednotliv˘ch RT pracovi‰tích.
Údaje mohou b˘t odkódovány na Ïádost pracovi‰È. Byla
pfiedvedena také nûkterá data t˘kající se kvality provádû-
ní radioterapie ( poãty ozafiovacích plánÛ a simulací plá-
nu) a dal‰ích podmínek pro zaji‰tûní kvalitní radioterapie.

Roz‰ifiování brachyterapie není z hlediska dosavadního
vyuÏívání nutné. Nejvût‰í podíl léãen˘ch záfiením tvofií
pacientky s nádory prsu. Zejména indikace RT u nádorÛ
plic (13% z celkového objemu ozafiovan˘ch pacientÛ) v‰ak
pokulhávají za vyspûl˘m zahraniãním. Dále byly diskuto-
vány otázky proporcí léãebn˘ch modalit, jejich v˘voje
a oprávnûnosti podpofiit vybavenost radioterapie, pokud
bude stav dále monitorován v podobn˘ch anal˘zách. Prim.
Stanku‰ová byla vyzvána k publikaci v˘sledkÛ anal˘zy
nejen v ãasopise Radiaãní onkologie, n˘brÏ také v ãasopi-
se Klinická onkologie. Po ustavení nové vlády bude potfie-
ba podpofiit tato stanoviska také v písemném stanovisku
v˘borÛ SROBF a âOS novému ministru zdravotnictví
a dÛsledn˘m prosazováním zdÛvodnûn˘ch potfieb v pfií-
strojov˘ch komisích. 

2. Doc. Fínek informoval o jednání Onkofóra v Brnû. V‰ech-
ny léky kategorie X jsou pfieklopeny do P, cytostatika do
O. Po novém návrhu úhrad by pacienti za bioterapii plati-
li neúnosné ãástky a pfieklopení do O není tedy reálné.
ZÛstává poÏadavek urãení správného pacienta pro správ-
nou léãbu s transparentní registrací a vazbou na onko-
centra.

3. Prof. Vorlíãek konstatoval, Ïe klíãovou otázkou zÛstává
zohlednûní onkocenter v pojistn˘ch smlouvách s VZP.
Pfiedseda s vûdeck˘m sekretáfiem se ohlásili k jednání
u fieditele VZP dr. Horáka na 16.6.06, aby ho informovali
o potfiebách dal‰ích systémov˘ch krokÛ v úãelné integra-
ci onkologické péãe, na které dosud v‰ichni vyslovují
zájem. 

4. Prof. Vorlíãek informoval, Ïe za v˘bor âOS odeslal
v termínu protest proti nové úhradové vyhlá‰ce, která bude
mít v pfiípadû platnosti nepfiíznivé dopady pfiedev‰ím na
pacienty.

5 Prof. Îaloudík informoval, Ïe updating SVOD daty za rok
2003 bude k dispozici do konce ãervna 06. 

6. Prof. Îaloudík informoval o trendech u karcinomu prsu
v roce 2003, které jiÏ odráÏejí pfiínos organizovaného mam-
márního screeningu. Markantnû se zvy‰uje podíl I. stádií
a v nûkolika krajích se historicky jiÏ poprvé kfiíÏí s II. sta-
dii, která klesají. V˘raznû se zvy‰uje také záchyt karcino-
mÛ in situ, tedy kategorie D05. Tomuto v˘voji odpovídá
iniciální pokles mortality, a to i pfies stále rostoucí inci-
denci. Tyto pozitivní trendy je tfieba posílit pfiedev‰ím vy‰-
‰í úãastí Ïen ve screeningu; nejvy‰‰í úãast pfies 46% má
Jihomoravsk˘ kraj, prÛmûr se pohybuje do 30%, existují
v‰ak i kraje s úãastí pod 20%. 

7. V˘bor byl informován o právním v˘kladu interpretace Zák.
95/2004 k vícenásobn˘m akreditacím jiÏ jednou akredito-
van˘ch pracovi‰È pod organizaãní hlaviãkou jiné institu-
ce. Právní v˘klad na základû poÏadavku prof. Îaloudíka
zajistil u MZd pfiedseda akreditaãní komise klinické onko-
logie prof. Klener. Podle dodaného v˘kladu je vícenásob-
ná akreditace stejného onkologického pracovi‰tû pod jin˘-
mi hlaviãkami zprostfiedkujících institucí moÏná. V sou-
ãasné dobû tak postupuje IPVZ. V˘klad zakládá moÏnost,
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aby tak postupovaly i jiné instituce, napfiíklad lékafiské
fakulty. 

8. Byla diskutována problematika atestaãních zkou‰ek
v novém systému specializaãního vzdûlávání. V˘bor se
jednomyslnû shodl, Ïe bude poÏadovat, aby zkou‰kám byl
pfiítomen zástupce v˘boru âOS. 

9. Dr.Aschermannová informovala o závûrech z náv‰tûvy
pracovního semináfie Ligy proti rakovinû Praha. Základ-
ními cíli Ligy proti rakovinû zÛstává podpora prevenci
a onkologické osvûty ve vefiejnosti, angaÏovanost v násled-
né péãi, naplÀování Evropského kodexu boje proti rako-
vinû a spolupráce s odborn˘mi spoleãnostmi. Cílem LPR
je udrÏet na rozdíl od rÛzn˘ch nadací celebrit profesionální
úroveÀ aktivit. 

10. V˘bor diskutoval na podnût kolegy MoÏného realitu 
souãasné nedostupnosti lysodrenu. Bude vznesen dotaz 
na moÏn˘ postup u VZP. Zajistí doc. PetruÏelka. 

11. Novû byli do âOS pfiijatí za ãleny - dr. JanÛ (Most), 
Mgr. Vigá‰ová (Brno)

13. Byly stanoveny pfií‰tí termíny a místa jednání v˘boru âOS:
26.  9. - Brno - FN uSA, 
24. 10. - POKO Bene‰ov, 
21. 11. - MOÚ Brno
19. 12. - VFN Praha, 23.1.07 - FNB Brno

V závûru jednání popfiál pfiedseda Vorlíãek v‰em ãle-
nÛm v˘boru a zápisem i v‰em ãlenÛm âeské onkolo-
gické spoleãnosti hezké léto a pfiíjemnû strávené letní
dovolené.




