
Zápis ze zasedání výboru Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP  

ze dne 13.10.2021.  

Schůze se konala v rámci Brněnských onkologických dnů 2021. 

Přítomni: prof. Šedo, prof. Slabý, prof. Šlampa, dr. Lakomý, doc. Kazda 

Omluveni: prof. Jančálek, dr. Třebický 

 

Schůzi zahájil a vedl předseda výboru v následujícím programu: 

1) Snahou je udržet organizaci neuroonkologických bloků na dvou tuzemských odborných 

konferencích a to v rámci Brněnských onkologických dnů (tzv. Gliomeeting) a v rámci Prague 

ONCO. Přednášky v rámci Prague ONCO jsou od počátku cílené na prezentaci vlastních 

výsledků vědecko-výzkumných projektů řešených v rámci jednotlivých center NOS ČOS. 

Přednášky v rámci Gliomeetingu jsou včetně prezentací edukačních a sdělení různých 

kazuistik. 

Bude kladen větší důraz na zastoupení jednotlivých přednášejících ze všech center NOS ČOS. 

2) Příprava na pořadatelství EANO meetingu 2025. Prof. Šedo bude kontaktovat EANO office 

s prosbou o aktualizaci stavu příprav ze strany EANO, především stran rozhodnutí o tom, jaká 

agentura bude organizačně zajišťovat konání konference. V návaznosti na to pak proběhne 

ověření zamluvení konferenčních prostor v Praze. Draft emailu připraví doc. Kazda.  

 

3) Diskutována účast českých autorů na EANO 2021. Doc. Kazda připraví seznam aktivních 

účastníků z ČR, který pak bude prezentován na webu, resp. bude rozeslán zástupcům 

jednotlivých center NOS ČOS. 

 

4) Hlavní výbor se shodl na nutnosti aktualizace a modernizace webových stránek 

neurooncology.cz. 

 

5) Diskutována možnost překladů EANO guidelines. Doc. Kazda ověří možnost/povolení 

překladů ze strany EANO. V případě souhlasného stanoviska by byly průběžně překládány a 

online zveřejňovány všechny publikované EANO guidelines. 

 

6) Aktualizace členské základy NOS ČOS. Doc. Kazda zajistí cestou vedoucích jednotlivých center 

(a cestou České onkologické společnosti ČLS JEP) aktualizaci seznamu členů a aktualizaci 

mailing listu. Součástí dotazu na vedoucí jednotlivých center NOS ČOS bude také dotaz na 

členství v EANO. 

 

7) Diskutována výhodnost jednotné databáze klinických dat neuroonkologických pacientů. 

Nutností je nejprve revitalizaci činnosti jednotlivých center, resp. vzájemné spolupráce. 

Pokračuje biobankování. Trvá snaha o přípravu společných výzkumných projektů. 

Zapsal: doc. Kazda 

V Brně dne 13. 10. 2021 


