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Historie ČOS ČLS JEP

114 LET OD VZNIKU SPOLKU

 22. 10. 1905 – vznik Spolku pro zřízení 
a vydržování sanatoria pro choré 
zhoubnými novotvary, zvláště 
rakovinou (později přejmenován na 
Spolek pro zkoumání a potírání 
rakoviny v Praze, od r. 1926 
Československý spolek pro zkoumání a 
potírání zhoubných nádorů v Praze)

 1934 – schváleny stanovy Ligy proti 
rakovině

 1934–1936 – postaven Na Bulovce 
Radioléčebný ústav s 80 lůžky, 
radiumterapeutickým oddělením 
a badatelnou

 1935 – otevřena Masarykova léčebna 
– komplexní centrum pro léčbu 
zhoubných novotvarů se 100 lůžky a 
Bioptickou stanicí

 1951 – vznik onkologické sekce České 
lékařské společnosti JEP přičleněna k 
Radiologické společnosti



Historie ČOS ČLS JEP 50 let jsme 

oslavili v roce 2019
50 LET ČOS

 23. 5. 1969 – vznik Československé onkologické 
společnosti ČLS JEP

 1986 – založen časopis Klinická onkologie

 1999 – vznik webové stránky www.linkos.cz

 2003 – vytvoření Národního onkologického 
programu České republiky

 ORGANIZAČNÍ A ODBORNÁ PODPORA AKCÍ: 

 Brněnské onkologické dny (od r. 1976) 

 Jihočeské onkologické dny (od r. 1993) 

 Brněnské dny paliativní medicíny (od r. 1995) 

 Pražský onkologický den (od r. 1995) 

 Sympozia podpůrné a paliativní léčby (1997, 
Ostrava)

 Dny mladých onkologů



ČOS ČLS JEP
 Československá onkologická společnost (ČOS, jedna ze 46 odborných 

společností) samostatně od 23. 5. 1969. 

 První předseda prof. MUDr. Vladimír Stašek (1969 - 1974), přednosta 
Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

 prof. MUDr. Jaroslav Švejda, DrSc.(1974 - 1986), ředitel VÚKEO, Brno 

 doc. MUDr. Vladimír Kubec, CSc.(1986 - 1989), ředitel 
Radioterapeutického ústavu na Bulovce, Praha 

 prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (1989 - 1999), přednosta Kliniky 
dětské onkologie FDL UK a FN Motol, Praha 

 prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. (1999 - 2003), přednosta I. interní 
kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 

 prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (2003-2015), přednosta Interní 
hematoonkologické kliniky LF MU a FN Bohunice, Brno, později ředitel 
Masarykova onkologického ústavu Brno

 doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA (2015-dosud), přednostka 
Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Praha



ČOS ČLS JEP

 Současný výbor převzal svoji funkci v červnu 2019

 Velká odpovědnost vzhledem k prestiži, respektu 
a významu dosavadní ČOS

 Povinnost navázat na rozvoj a velkou progresi 
oboru v 90. letech i po roce 2000

 Onkologie se z oboru, který pečoval o 
nevyléčitelné a umírající stává jedním z 
nejprestižnějších a nejrychleji se rozvíjejících 

 Rozvoj a působnost sekcí ČOS, odrážející 
specializace v oblasti onkologie



ODBORNÉ SEKCE ČOS



ODBORNÉ SEKCE ČOS



Česká klinická onkologie a ČOS

 Základem byla a je existence 

Komplexních onkologických center

 Nutnost řešit užší propojení s 

regionálními pracovišti

 Vznik Věstníku organizace péče v české 

onkologii (ROS, SOS, NOC)

 Reakreditace KOC a NOC



Česká klinická onkologie a ČOS

 Rozhodující pro správnou indikaci diagnosticko-
terapeutického přístupu jsou aktuální KDP

 Nezbytností existence MDT a jejich zakotvení do 
úhrady péče

 AZV projekt na vytvoření náplně MDT odevzdán v 
letošním roce

 Delegování centrové terapie v konkrétním jednání s 
VZP i Svazem

 Centrální MDT pro méně četné diagnózy

 Centralizace v oblasti chirurgie, ale i diagnostiky

 Možnost konzultace i reference do vybraných 
akreditovaných pracovišť

 Jednání s praktiky



Česká klinická onkologie a ČOS

 Úzká spolupráce s ostatními odbornými 
společnostmi, především SROBF, opakovaná 
setkání

 Společné odborné akce, společná řešení 
odborných i ekonomických problémů, 
úhrady péče, problémů se sazebníkem 
výkonů apod.

 Existence center, která se zabývají 
onkologickou problematikou, pouze pod 
vedením KOC (pneumologie, urologie, 
gynekologie apod.)



Česká klinická onkologie a ČOS

 Financování časopisu Klinické onkologie –

oficiální odborný časopis ČOS

 Linkos a jeho přeměna - poděkování Dr. 

Novákové, vysoce hodnocené stránky 

 Obnovení setkání šéfů KOC, zástupců ROS, 

plátců, zřizovatele, SÚKL – vysoce 

respektované Fórum onkologů

 Podpora a zajištění financování akcí Mladých 

onkologů včetně Medlova



Česká klinická onkologie a ČOS

 Pokračování a kultivace obsahu Modré 

knihy – její postupný přechod do souboru 

KDP

 Součástí Modré knihy jasná definice MDT

 Oproštění Modré knihy od sdělení 

farmaceutických společností

 Umravnění vztahů s AIFP 



ČOS, registry a NOR

 Vedení registrů v původní obsažné verzi 

není realizovatelné

 Dohoda o minimalizované podobě NOR

 Hlavní důraz na parametrizování NIS a 

jejich skutečnou elektronickou podobu, 

dohoda s plátci a společností patologů, 

rozšíření hlášení o staging a grading



Spolupráce a jednání s plátci

 Opakovaná jednání s plátci péče na téma organizace 
onkologické péče

 Obhájení vyšší bodové hodnoty kódů 402 a 403 

 Vznik kódů pro platbu za podání protinádorové
terapie a sdělení výsledku MDT o plánu terapie

 Systém procesu úhrady léčiv

 Nové indikace schválených léčiv a jejich kombinace

 Úhrada prediktivních vyšetření poděkování za 
spolupráci se společností patologů (NGS)

 Revizní činnost plátců, jednání nad závěry revizí 
jednotlivých pracovišť



Spolupráce a jednání s plátci

 Institut VILP – problém signálních kódů 

léků k indikacím (digitalizace)

 §16 - Společné stanovisko VZP a ČOS –

doporučené podmínky použití 

 Návrat smyslu VILP a §16 původnímu 

záměru – nový z. č. 48

 Zlepšení procesu schválení úhrady léčiv 

(SÚKL) + profesionalita držitelů



Spolupráce se SÚKL

 Aktivní podíl odborné společnosti na 

procesu schvalování úhrady léčiv

 Kvalitní komunikace a respekt, cena není 

jediným kriteriem pro vstup léčiva do 

systému úhrady 

 Uznání odborného stanoviska, odborná 

společnost je součástí procesu schválení 

úhrady

 Vzácná léčiva



Onkologie a spolupráce s 

praktickými lékaři
 ČOS první odborná společnost, která 

navázala úzkou spolupráci s praktickými 
lékaři

 Od 1.1.2019 možnost předávání pacientů k 
dispenzární péči do ordinací praktiků

 Vypracován materiál pomáhající lékařům 
orientovat s v problematice dispenzarizace

 Aktivita velmi příznivě hodnocena 
ministerstvem zdravotnictví



Spolupráce s MPSV

 ČOS aktivně přistupuje k řešení otázek 

sociální problematiky nemocných s 

malignitami

 Příprava materiálu pro MPSV z pohledu 

pracovní neschopnosti i invalidity

 Otázka vycházek u pacientů v PN



Spolupráce s pacientskými 

organizacemi
 Navázání profesionální spolupráce s 

pacientskými organizacemi za účasti a 

spolupráce Rady pacientů při MZ ČR

 Organizace péče

 Úhrada léčiv

 Sociální problematika

 Aktivní účast na akcích pacientských 

organizací



Postgraduální vzdělávání

 Schválen návrh na onkologický kmen na 
MZ ČR

 Při procesu schválení zákona PS 
Parlamentu ČR se onkologický kmen 
„ztratil“

 Návrat možný jen otevřením zákona 

 Nynější podoba interní kmen možné 
absolvovat z větší části přímo na 
onkologickém akreditovaném pracovišti



Aktuální témata

 Centralizace náročné chirurgické péče a 
speciálních diagnostických metod – urychlení 
stanovení terapeutického plánu. 
Profesionalita

 Případový paušál, platba za pacientem. 
Postupný nástup, ze 3% na 10% hrazené 
akutní lůžkové péče v roce 2023 zakotveno v 
úhradové vyhlášce

Pneumoonkologie, Onkogynekologie

 Akreditovaná pracoviště

 Delegace části centrové léčby na 
spolupracující pracoviště  



Aktuální témata

 Národní onkologický program – vytvořen 

stal se podmínkou pro čerpání prostředků 

z -

 Národní plán obnovy



Aktuální témata

 Hlášení NOR – uzavřen rok 2020

 Výzva pro hlášení roku 2021 – oslovena 

konkrétní pracoviště

 ČOS žádá maximální pochopení

 NOR je české rodinné stříbro

 Zdroj pro vyjednávání s plátci, zřizovateli, 

managementy nemocnic



Aktuální témata

 Růst prevalence, nové indikace, nová 

léčiva

 Růst finanční zátěže

 Vývoj segmentu centrové péče ročně 

finančně poroste + 17%

 Podkladová data prošla oponenturou, 

vývoj v segmentu solidní onkologie 

+ cca 34% (2023 oproti 2021)



Závěr

ČOS ČLS JEP je vysoce uznávanou, 

respektovanou odbornou společností, která je v 

mnohém příkladem ostatním odborným 

seskupením.

Je respektována plátci, zřizovateli i managementy 

nemocnic.

Do budoucna jí přeji pracovité, odhodlané a 

erudované členy i představitele ve výboru 

společnosti.



Ať vzkvétá ČLS JEP!!


