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Výroční zpráva za rok 2017

1.

Poslání a činnost skupiny
V souladu se stanovami skupiny je posláním České kopoperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z.s.:
a. podpora lékařských oborů, které se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku,
b. podpora vzdělávání a spolupráce v oblasti oborů, které se zabývají diagnostikou a léčbou
nádorů hlavy a krku, s důrazem na oblasti mezioborové spolupráce,
c. spolupráce se zahraničními vědeckými a odbornými společnostmi,
d. podpora vědecké a publikační činnosti v oblasti diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku,
e. pořádání vzdělávacích mezioborových akcí v oborech zájmu spolku,
f. spolupráce na postgraduálním vzdělávání,
g. osvětová práce směrem k odborné a laické veřejnosti.

2.

Přehled činnosti
• Registrace skupiny byla provedena dne 3. února 2017 na základě tzv. „shody zakladatelů na
stanovách“ u Městského soudu v Praze, právní formou skupiny je zapsaný spolek (z. s.). V průběhu
mezioborové konference Nádory hlavy a krku 2017, která se konala 7. - 8. dubna 2017 v Hradci
Králové, se do kooperativní skupiny přihlásilo 67 členů, kteří následně zvolili sedmičlenný výbor
pro první 5-leté funkční období. Tento výbor pak ze svých řad vybral zástupce do funkcí předsedy
a sekretáře výboru.
Složení výboru:

•

Předseda: Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Sekretář: Prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Členové výboru: Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D., Prim. MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA,
Prim. MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D., as. MUDr. Michal Zábrodský, MUDr. Markéta
Pospíšková.
7.-8. dubna 2017 byla Českou kooperativní skupinou pro nádory hlavy a krku ve spolupráci se
Sekcí pro nádory hlavy a krku ČOS a a Onkologickou sekcí ORL společnosti uspořádána konference
Nádory hlavy a krku 2017, které se zúčastnilo vice než 80 odborníků z jednotlivých oborů (ORL,
maxilofacilání chirurgie, klinické a radiační onkologie, patologie, radiodiagnostiky atd., ale i
teoretických oborů). Již tradičně byla probírána jednotlivá preklinická a klinická témata
problematiky nádorů hlavy a krku formou krátkých přednášek, pohledu jednotlivých odborností,
po kterých následovala panelová diskuse.

•

11. listopadu 2017 skupina uspořádala ve spolupráci s farmaceutickou společností s firmou Merck
v Bořeticích seminář s názvem Nádory hlavy a krku

•

6. prosince 2017 skupina uspořádala na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF
UK a FN v Motole mezi oborový seminář na téma Role imunitního systému v léčbě nádorů hlavy a
krku a prezentace výzkumných projektů

•

Skupina se spolupodílela na osvětových programech a akcích, jako jsou např. Make Sense
Campaign 2017 (18.-22.9.2017) či Head and Neck Cancer Day 2017.
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•

3.

Byla navázána i spolupráce s Ligou proti rakovině, neboť tématem její kampaně v roce 2017 byly
právě nádory hlavy a krku a členové sekce se na některých akcích Ligy proti rakovině také
spolupodíleli.

Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření vyhotovil dne 21.4.2018 sekretář spolku Dr. Milan Vošmik
Příjmy: Příjmy skupiny za rok 2017 zahrnovaly pouze roční členské příspěvky (200 Kč za člena).
K 31.12.2017 zaplatilo členský příspěvek 67 členů. V jednom případě člen zaplatil členský příspěvek
omylem dvakrát, částka je brána jako předplacení příspěvku na následující rok. Připsáno tedy bylo
68x200 Kč, tj. 13.600 Kč.
Výdaje: Skupina za rok 2017 neměla žádné výdaje.
Závěr: Na účtu České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z.s., vedeném u Fio banky (číslo
účtu 2201202628/2010), byla k 31.12.2017 částka 13.600 Kč.
Zpráva o hospodaření byla schválena členskou schůzí 7. června 2018

4.

Schválení výroční zprávy
Výroční zpráva České kopoperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z.s., byla schválená členskou
schůzí na zasedání ve Znojmě 7. června 2018

Ve Znojmě 7. června 2018

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Předseda skupiny

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Sekretář skupiny

