
Na základě rozvíjející se spolupráce s ESMO byly na výboru ČOS diskutována tato témata: 
1. Postavení klinické onkologie v různých zemích se výrazně liší a tato nejednotnost komplikuje 

uznání oboru jako takového a rovněž vzdělávání v něm. S cílem ustanovení role klinického 
onkologa v multidisciplinárním týmu, umožnění vytvoření sociálně-právního prostředí a 
opory pro jednání např. se státními institucemi apod. vytvořila ESMO první dokument svého 
druhu – ESMO MO Position Paper. Předdefinitivní návrh textu byl členům výboru v předstihu 
odeslán a zde nyní diskutován se závěrem, že výbor ČOS jeho vznik vítá a podporuje jej. 
Tento souhlas bude odeslán na ústředí ESMO a zaznamenán v textu dokumentu spolu 
s ostatními státy podporujícími jeho vytvořenou podobu. 

2. Před jednáním národních reprezentantů ohledně dalšího vhodného zaměření a aktivit bylo 
z pohledu ČR prezentováno 5 nejvýznamnějších témat, která by měla být orgány ESMO 
v nejbližší budoucnosti diskutována a řešena. Z pohledu ČR jsou zaměřena především na 
uznání rovnocennosti našeho vzdělávání v podobě astestací z klinické onkologie v rámci 
Evropy, většího zastoupení našich předních odborníků v orgánech ESMO, snadnější 
dostupnosti odborných stáží a školení přiměřené délky v zahraničí nebo možností pořádání 
většího počtu našich konferencí pod záštitou ESMO či s její podporou v podobě vysílání 
zahraničních přednášejících do ČR nebo pořádání významných velkých konferencí v naší zemi. 
V případě požadavku na upřednostnění jiného tématu bude toto navrženo a odesláno 
našemu reprezentantovi v ESMO dr.Svobodovi během několika dní. 
Jednoznačnou podmínkou je však zvýšení počtu našich členů této organizace, která má 
bohužel sestupnou tendenci. Výbor ČOS souhlasí, aby především vedoucí jednotlivých KOC 
byli členy ESMO (z hlediska snazší dostupnosti informací z centra – možnosti stáží, získávání 
informací o nových léčivech apod.) a podporuje výraznější vstup mladých onkologů a lékařů 
v přípravě za zvýhodněných podmínek s registračním poplatkem 25 Euro. Výbor podporuje 
zvýšení počtu našich členů v ESMO. 

3. Ustanovení skupiny Klubu mladých onkologů v rámci ČOS: existující KMO fungující nyní 
v podobě občanského sdružení při chystaných legislativních změnách Občanského zákoníku 
by bez podpory a zaštítění ČOS mohl stěží získávat finanční a jinou podporu (vzdělávání 
mladých onkologů, pořádání konferencí a zajišťování účasti na nich, vč. zahraničních 
přednášejících např. prostřednictvím ESMO). Kromě každoročního setkání KMO bude 
mladým onkologům věnována např. i část programu příštích BOD. 
Výbor s vytvořením této skupiny jednomyslně souhlasí a diskutoval její optimální formu – 
nepřiklání se většinově k vytvoření sekce, ale k ponechání názvu Klub mladých onkologů 
jakožto organizované skupiny na úrovni sekce pod hlavičkou ČOS. 
Vznikne tím i seznam onkologů, kterým může být adresněji směřována korespondence např. 
ohledně atestací, termínů školení, možností zahraničních stáží apod. 
Pro rozvoj vztahů s ESMO a možnost využít možných nabídek je samozřejmě nutné, aby se 
mladí onkologové za uvedených zvýhodněných podmínek (poplatek 25 Eur po celou dobu 
přípravy k atestaci/atestacím či do věku 40 let) stali členy ESMO. 

 


