Zpráva z panelu Neuroonkologie EAN v Amsterdamu, ze dne 24.6.2017

Jednání vedli:

Prof. Ricardo Soffietti a prof. Stefan Oberndorfer. Prof. Soffietti je předsedou Panelu
Neuroonkologie EAN. Je vedoucím neuroonkologie na univerzitě v Turíně a je bývalým
předsedou European Association of Neuro-Oncology (EANO) v létech 2012-2014. Prof.
Oberndorfer je místopředsedou Panelu Neuroonkologie EAN. Je vedoucím pracovní skupiny
neuroonkologie Rakouské onkologické společnosti. Jednání panelu se zúčastnili ještě
zástupce Holandska, Německa, Velké Británie, Izraele a Bulharska. Jednání panelu se
zúčastnila i zástupkyně International Brain Tumour Alliance (IBTA), organizace sdružující
nemocné s nádory nervového systému a jejich rodiny a různé organizace poskytující péči o
tyto nemocné ve světě.

V úvodu bylo konstatováno, že neuroonkologie nemá dosud takové postavení v oboru neurologie,
jaké by si zasloužila s ohledem na význam, který neuroonkologická onemocnění mají. I proto je pro
příští kongres EAN v roce 2018 v Lisabonu připravováno jako jedno z hlavních témat sympozium
Pokroky v molekulárních charakteristikách a personalizované léčbě mozkových nádorů. Pro EAN
kongres v roce 2019 se předběžně počítá s neuroonkologickými workshopy, případně i výukovými
kurzy.

Dále byly nastíněny záměry do budoucna. Jedním z nich jsou evropské národní registry mozkových
nádorů. Další jsou doporučení pro paraneoplastické nemoci, doporučení pro klinickou diagnostiku a
neuroimaging mozkových nádorů. Dalšími záměry jsou bližší spolupráce s EANO týkající se tvorby
doporučených postupů a vzdělávacích aktivit neurologů. V přípravě je Memorandum o spolupráci
mezi EAN a EANO. Dalším záměrem je specializační modul neuroonkologie jako nástavbový po
evropské neurologické atestaci. Významným záměrem je prohloubení zájmu a aktivit neurologů
v neuroonkologii.

Kromě zamýšleného úzkého propojení s EANO vedení panelu podporuje spolupráci s IBTA a
propagaci této organizace v jednotlivých zemích.

Z mého pohledu jsou plány vedení panelu poměrně velké a cíle správné. Jejich dosažení však nebude
lehké. Neuroonkologie zůstává u neurologů dosud poněkud v pozadí. Ostatně to bylo znát i z malé
účasti zástupců jednotlivých neurologických společností. Je jistě dobře mít o panelu inormace a dle
možností se aktivit panelu účastnit.
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