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Rok trvání 

imunologické 

sekce ČOS



Cíle pro rok 2015 

publikační aktivity 

vznik první monografie Onkologické imunologie

vytváření pracovních skupin k jednotlivým 
tématům (definice prediktivních biomarkerů, 
immunoscore.)

organizace edukačních seminářů



Souhrn aktivit –pracovní skupiny

 Edukační 

 onkologové : Dr. Bajčiová, Doc. Büchler, Doc. Feltl, Dr. 

Halámka, Doc. Konopásek, Dr.Kopecký, Dr.Krajsová, 

Prof.Melichar, Prof. Petruželka, Dr. Špaček, Dr. Ušiaková, Dr. 

Vočka, Doc. Zemanová, Dr. Votruba

 imunologové :  Prof. Fučíková, Prof. Hausner, Prof. Krejsek, 

Dr. Svoboda, Prof. Říhová, Dr. Závadová

 patologové : Doc. Dundr, Dr. Skálová, RNDr. Staněk

 farmakologie : PharmDr. Netíková

 UHKT : RNDr. Hamšíková, RNDr. Němečková, RNDr. Tachezy

 Chirurgie : Doc. Czudek



Souhrn aktivit –pracovní skupiny

 pracovní skupina pro validaci biomarkerů, 

zahrnující i multicentrický projekt s 23 

zahraničními centry, který koordinuje 

mezinárodní konsorcium  pro Immunoscore –( 

Závadová)

 dále se podílejí na projektu : Doc. Dundr, Prof. 

Fučíková, Doc. Konopásek, Prof. Petruželka, Dr. 

Skálová, Dr. Špaček, Dr. Vočka



Souhrn aktivit -PUBLIKACE

 Speciální číslo časopisu Klinická onkologie na 

téma Imunoterapie v onkologii, 15. 12. 2015, 

ročník: 28, číslo: Supplementum 4

 Onkologická imunologie,Praha 2015, ISBN 

978802043756-3 



Organizace edukačních seminářů 

nádorové imunologie 

 v rámci postgraduálního vzdělávání IPVZ (celkem  
5 x v oborech onkologie, klinická farmacie, 
onkologická imunologie, 

 v rámci pracovních schůzí odborných společností 

:  společná akce sekce, CSAKI, CIS 2.9. Homolka)

 v rámci českých i zahraničních odborných 
konferencí ( BOD, Staškovy dny, PragueOnco, 
Society of immunotherapy of cancer)



Spolupráce s dalšími odbornými 

společnostmi 

 Česká imunologická společnost

 ČSAKI JEP

 ČOS klinické farmacie

 Zapojení se do mezinárodních struktur-probíhá 

jednání se SITC ohledně edukačních materiálů a 

rozšíření spolupráce na poli definice 

prediktivních biomarkerů



Souhrn aktivit 

 Pravidelná činnost imunoonkologické 

ambulance v rámci onkologické kliniky 1.LF UK a 

VFN

 Začlenění imunoonkologické problematiky do 

pregraduální výchovy (Základy nádorové 

imunologie, Vědecká práce v imunoonkologii). 

Studenti se úspěšně účastní SVOČ.



Souhrn aktivit 

 Vzdělávání postrgraduálních studentů- edukace 

PhD studentů v metodice Immunoscore.

 zahraniční stáže pro PhD studenty v oblasti 

imunoonkologie.



Shrnutí aktivit v roce 2015

1) Organizace edukačních seminářů 

2) Vydání monografie imunoonkologie 

3) Přednášková a publikační činnost, linkos.cz

4) pracovní skupina pro validaci biomarkerů, 
projekt Immunoscore

5) pravidelná činnost imunoonkologické ambulance

6) Začlenění imunologické problematiky do 

pregraduální i postgraduální výchovy

7) Zapojení se do mezinárodních struktur (SITC)



Aktivity sekce jsou zveřejnovány v rámci linkos. 

(Špaček, Vočka)

Tento rok by měl být ustanoven nový výbor



volby

 Aktuální složení výkonného výboru : 

 Doc. MUDr. Tomáš Büchler PhD., Doc. MUDr.Pavel Dundr PhD.,Doc. 

MUDr. Bohuslav Konopásek CSc., Prof. MUDr. Bohuslav Melichar 

PhD., Prof.MUDr. Luboš Petruželka CSc. , MUDr. Alexandr Poprach 

PhD., Prof. MUDr. Blanka Říhová DrSc., MUDr. Eva Závadová, CSc. 

 Žádoucí počet členů je vzhledem k úsnášeníschopnosti liché číslo, 

vhodný by proto byl 9 členný výkonný výbor sekce.



Volby dle stanov ČOS

 Aktuální výkonný výbor volí volební komisi. (minimálně 3 členové)

 Členové volební komise nesmí kandidovat do výkonného výboru. 

 Komise řídí průběh voleb, sčítá hlasy a nakonec napíše a zveřejní 

zprávu o průběhu voleb.

 Vzhledem k vysokému počtu členů sekce navrhujeme volby 

korespondenční formou.



Volby

 Aktuální kandidátní listina zahrnuje členy aktuálního výkonného 
výboru.

 Možnost kandidovat do výkonného výboru má každý člen sekce.

 Termín ukončení možnosti kandidovat do výkonného výboru je 
1.3.16. 

 Email se jménem kandidáta ( při souhlasu druhé osoby lze 
kandidáta i navrhnout) bude odeslán nejpozději do 1.3.16 volební 
komisi, jejíž sestava bude zveřejněna na stránkách linkos během 
prvního týdne měsíce února 2016.



Volby

 Aktuální kandidátní listina zahrnuje členy aktuálního výkonného 
výboru.

 Možnost kandidovat do výkonného výboru má každý člen sekce.

 Termín ukončení možnosti kandidovat do výkonného výboru je 
1.3.16. 

 Email se jménem kandidáta ( při souhlasu druhé osoby lze 
kandidáta i navrhnout) bude odeslán nejpozději do 1.3.16 volební 
komisi, jejíž sestava bude zveřejněna na stránkách linkos, po dodání 
kandidátů členy aktuálního výkonného výboru.



Volby

 Dne 12.3.16 odešle předseda volební komise  členům  sekce obálky 

s finální kandidátní listinou a v ní další obálku pro vložení jmen svých 

9 kandidátů.

 Do 29.3.16 by potom měly dorazit obálky na sekretariát ČOS k 

následnému sčítání hlasů.

 Výkonný výbor bude sestaven z kandidátů dosahujících nejvyšších 

absolutních počtů  hlasů.

 Při stejném počtu hlasů mezi jednotlivými kandidáty rozhodne los. 



Děkuji za pozornost

 Všechny dotazy a připomínky ohledně voleb prosím korespondujte 

na emailovou adresu

 Jan.spacek@vfn.cz/ michal.vocka@vfn.cz


