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Co je ESO – European school of 
oncology

 Non-profit organizace – založená v roce 1982 s cílem vzděláváním zlepšovat 

onkologickou péči po celém světe

 Spolupracuje s ESMO

 Členství je úplně zadarmo

 Množství online nahraných přednášek

 Velké množství vzdělávacích akcií



Vzdělávací akce od ESO
(pro klinické/radiační onkology/chirurgy)

 Basics principles in oncology (pro klinické a radiační onkology ale i chirurgy)

 4 denní kurz, 2022 Ljubljana, Slovenia, 27. – 30.10.2022

 Deadline: 8 červenec

 Pro přihlášku: CV, motivační dopis, doporučující dopis

 Masterclasses

 ESO-ESMO Masterclass in Clinical Oncology (bude v 9/2022 v Barceloně)

 ESO-ESMO Eastern Europe and Balkan Region Masterclass in Medical Oncology (byla ve 

Varšave)

 5 denní vzdělávací akce, zaměřená na 5 „velkých zabijáku v onkologii“

 Pro přihlášku: CV, motivační dopis, doporučující dopis, kazuistika, vyplnění formuláře o 

profesních dovedností

 Ideální před atestací

 Nyní hybrid forma



Clinical Training Centres Fellowship 
Programme (CTC) 15 centres: Medical Oncologists, Surgical 

Oncologists, Radiation Oncologists, Hematologists, 

Radiotherapists, Pathologists, Gynecological 

Oncologists



Fellowship programme 2023

 Deadline: 19.9.2022

 Podmínky

 Lékaři max 5 let po atestaci nebo budou již atestovaní před zahájením stáže

 Lékaři z Europy a Latinské Ameriky

 Absolvovali aspoň jednu 1 ESO akci (např. Masterclass) a nebo aspoň 5 online e-ESO 
přednášek

 Přihláška

 Žádost: Kam, na jak dlouho, cíle stáže

 CV

 Důkaz o dokončeném specializačním vzdělávaní nebo vyjádření přednosti/primáře, kdy 
specializační vzdělávaní dokončíte 

 Lékařsky diplom v anglickém překladu

 Doporučující dopis od přednostu/primáře a s vyjádřením, že Vás na stáž uvolní

 Grant ESO hradí cestovní náklady + 2000 eur na měsíc



ESMO členství
 Pod 40 and ve specializačním vzdělávaní - €25

 Lékaři po specializačním vzdělávaní - €175

 ALE!  Pro členy ČOS je poplatek 130 eur

 If you are a member of the COS and eligible to receive this discount, please contact ESMO 
Membership Services who will update your profile in order for you to benefit from the 
discounted fee at your next renewal.

 Proč se stát členem ESMO?

 Edukační knihovna

 Nahrané přednášky z kongresů/preceptorships

 Možnost přihlásit se na různé preceptorships/advance courses

https://www.esmo.org/about-esmo/contact-us


 2 dny přednášek – příprava na ESMO zkoušku ale velmi dobré i na atestaci

 Tento rok i v Praze!!

 Cena 245 eur (včetně ubytování a jídla, pro zájemce o ESMO zkoušku 75 eur)

 ESMO zkouška (10.9.2022)

 100 multiple choice otázek (75 otázek typu A a 25 typ K‘ )

 Platnost je 5 let

 ESMO Examination: potvrzuje vynikající znalosti v oboru lékařské onkologie podle kritérií 
Evropské společnosti pro klinickou onkologii.



Pro jakékoliv 

dotazy

 simona.borilova@mou.cz


