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NEWSLETTER SEKCE ONKOCHIRURGIE ČCHS ČLS JEP – PROSINEC 2021 
 
 
 

V Olomouci 14.12.2021 
 
Vážené a milé kolegyně a kolegové, 
 
 
 dovolte mi na konci letošního roku poskytnout Vám aktuální informace o dění v sekci 
onkochirurgie ČCHS ČLS JEP. 
 

1. V tomto roce jsme aktualizovali seznam členů sekce, kteří jsou již oficiálně registrovaní jako 
i v seznamech ČLS JEP. Jsem velmi rád, že počet aktivních členů sekce dosáhl aktuálně 
čísla 99. 
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2. Dne 9.11.2021 v rámci kongresu ESSO 40 jsem podepsal za naši sekci asociační dohodu 
s European Society of Surgical Oncology (www.essoweb.org), zastoupenou Dr. Hassanem 
Malikem, prezidentem Britské asociace onkologické chirurgie. Jedná se o jednu z největších 
světových společností zastupující onkochirurgy, aktuálně má více jak 4000 členů. Velmi 
intenzivně se podílí na posilování významu onkochirurgie v rámci organizace onkologické 
péče v celé Evropské unii a podílí se také na sjednocení vzdělávání v oboru onkochirurgie 
v EU (Core curriculum :: ESSO (essoweb.org)). Pořádá řadu zajímavých vzdělávacích akcí a 
organizuje „evropské atestace“ v oboru onkochirurgie pod hlavičkou UEMS/EBSQ. Vydává 
oficiální časopis společnosti EJSO (European Journal of Surgical Oncology) s IF za rok 2020 
ve výši 4,424. 

Díky této asociační dohodě získáváme každý možnost stát se členy ESSO za 
zvýhodněný roční poplatek 70 Euro. Čím větší počet aktivních členů naší sekce do ESSO 
získáme, tím větší budou výhody, které budeme moci čerpat.  
 
Zájemce o registraci v ESSO na rok 2022 prosím o zaslání přihlášky na adresu sekce: 

 sekceonkochirurgie@gmail.com,  do 31.1.2022.  V emailu uveďte: 
title,surname,othernames,email,institution,department,profession,experienc

e,specialist_interests,country,address1,address2,zip 

 

3. ČCHS připomínkovala znění Národního onkologického programu připravovaného Českou 
onkologickou společností ČLS JEP a velmi významně jej doplnila o část věnující se 
problematice chirurgické léčby solidních nádorů v ČR. 
 

4. ČCHS se aktivně podílela na vysvětlení popisu kompetencí absolventa nástavbového oboru 
onkochirurgie.  

„Chirurg je po složení základní atestace kvalifikován k poskytování chirurgické péče v celém 

rozsahu vzdělávajícího programu. Neznamená to však, že by atestovaný chirurg mohl provádět 

veškeré, zejména vysoce specializované úkony, ale rozsah jeho činnosti musí vždy určovat 

přednosta/primář oddělení. V jeho výsostné kompetenci a zodpovědnosti je, jaký rozsah výkonů 

budou jednotliví chirurgové i celé pracoviště provádět. To musí stanovit s ohledem na typ 

nemocnice, vybavení materiální a personální a možnost interdisciplinární spolupráce. 
Atestace z nástavbových oborů představují prohloubení kvalifikace v dané oblasti, zejména 

pokud jde o vysoce specializované výkony a znalosti z dalších spolupracujících oborů v rámci 

interdisciplinární spolupráce. Nutně zde dochází k určitému překrývání kompetencí se 

základním oborem a stanovit zde přesnou hranici není možné.“  

5. V rámci vzdělávacího programu onkochirurgie nyní probíhá reakreditace pracovišť. 

6. Činnost sekce je možné sledoval na twitteru: @oncosurgeryCCHS 
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7. V průběhu začátku příštího roku připravíme webináře s některým z představitelů ESSO o 
aktivitách této organizace a o přípravě ke kvalifikační zkoušce z onkochirurgie EBSQ 
Qualification. 

8. Připravované akce na rok 2022: 
 
VIDEOONKOCHIRURGIA.SK/CZ   5.-6.5.2022  Pezinok, Slovensko 
 
CHIRURGIE PÁNEVNÍHO DNA, IV.SETKÁNÍ CHIRURGŮ POD KUNĚTICKOU HOROU 
12.-13.5.2022, Dříteč 
 
XXI. DNY MLADÝCH CHIRURGŮ, 16.-17.6.2022, Seč u Chrudimi 
 
9.KONGRES CHIRURGIE JATER, ŽLUČOVÝCH CEST A PANKREATU, 19.-20.9.2022, 
Plzeň 
 

 

 
 

9. V tomto roce vyšla ve Vydavatelství UP Olomouc velmi 
zajímavá kniha vzpomínek jednoho ze zakladatelů české 
onkochirurgie pana prof. Miloslava Dudy. Doporučuji pro 
všechny zájemce o zajímavý pohled na bouřlivý rozvoj 
chirurgie v posledních dekádách.  
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Závěrem mi dovolte Vám všem poděkovat za zájem o rozvoj a posilování významu 
onkochirurgie v České republice, přeji Vám krásné a pohodové vánoční svátky a v Novém roce vše 
dobré. Těším se na další spolupráci. 
 
 
 
S projevem úcty, 
 

 
 
 
 
 

    Dušan Klos 
    předseda sekce onkochirurgie ČCHS ČLS JEP 


