Spolek: Regionální onkologická centra
Sjednocuje veškerá onkologická a radioterapeutická pracoviště stojící mimo KOC
Výbor spolku ROC:
Předsedkyně: MUDr. Renata Neumanová, PhD., MBA (prim. ORKO Nemocnice Znojmo)
Místopředseda: MUDr. Martin Šmakal (prim. Onkologického odd. Nemocnice Hořovice)
Pokladník: MUDr. Jan Vydra (ředitel Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši)
Ostatní členové: MUDr. Pavel Horkel (prim. Onkologie Hlučín), MUDr. Petr Klepetko (prim.
Odd. klinické onkologie, Nemocnice Kolín), MUDr. Renata Koževnikovová (prim. Onkocentra
Zelený pruh, Praha 4), MUDr. Lubomír Skopal (prim. Centra klinické onkologie Přerov)
Žádost výboru ROC vůči výboru KOC
Vážení a milí kolegové,
Rádi bychom se - jako pracoviště stojící t.č. mimo KOC - aktivně spolupodíleli na vytváření
optimálnější spolupráce a to zejména takové, která by byla prospěšná pro léčbu všech našich
onkologických nemocných.
Spolupráci bychom rádi rozvíjeli zejména ve třech následujících úrovních a to na úrovni:


VÝBORU – pravidelná, předem definovaná účast zástupců ROC na schůzi výboru
ČOS ČLS JEP (navrhujeme kvartálně), aby byla zajištěna vzájemná informovanost
a kontinuita v řešení současných problémů v regionech. Nabízíme výboru ČOS
podrobné zmapování regionů stran přístrojového i personálního zabezpečení
jednotlivých pracovišť včetně jejich zázemí stran onkologické péče i návaznosti na
ostatní odbornosti.



LÉKAŘŮ – možnost účasti regionálních lékařů na indikačních a vzdělávacích
seminářích v rámci KOC včetně aktivní pozvánky ze strany centra, komunikace na
úrovni vrcholového vedení KOC s vrcholovým vedením spádových regionálních
pracovišť a zdůrazněním důležitosti účasti regionálních lékařů na těchto akcích.
Poskytování malých úvazků regionálním lékařům v rámci center za účelem
referování onkologicky nemocných na pracoviště vyššího typu a navázání těsnější
spolupráce mezi lékaři z KOC a ze spádového regionu.



MEDIKAMENTŮ – postupné uvolňování preskripce zavedených centrových léků
pro léčbu frekventních diagnóz (prs, kolorektální karcinom, prostata, plíce,
ledvina), zejména jedná – li se o tabletové a s.c. formy a preparáty užívané v ČR
déle než 3 roky – např. trastuzumab (Herceptin), bevacizumab (Avastin),
cetuximab (Erbitux), panitumumab (Vectibix), sunitinib (Sutent), sorafenib
(Nexavar)
výhledově - temsirolimus (Torisel), pazopanib (Votrient), everolimus (Afinitor)
cabazitaxel (Jevtana), eribulin (Halaven), abirateron (Zitiga), enzalutamid (Xtandi)



