Komentář autora návrhu k výsledku elektronické ankety o změně názvu ČSNM na Českou společnost
nukleární medicíny a molekulárního zobrazování (ČSNM)
Vážené kolegyně a kolegové,
vzhledem k tomu, že elektronická anketa o změně názvu společnosti uspořádaná v nedávné době výborem
ČSNM byla o něčem jiném, než jsem výboru navrhl v listopadu 2012, a především postrádala jakékoli zdůvodnění, považuji za potřebné vás stručně seznámit se svým původním návrhem.
Dne 1.11.2012 jsem zaslal výboru ČSNM návrh na změnu názvu společnosti ČSNM na Českou společnost
nukleární medicíny a molekulárního zobrazování (při eventuálním zachování zkratky ČSNM , protože zkratky
jsou od toho, aby byly krátké a nemusí nutně obsahovat první písmena všech slov v dlouhém názvu).
Návrh jsem zdůvodnil následovně:
1) molekulární zobrazení je založeno na stejném principu jako metody nukleární medicíny. Nukleární medicína a molekulární zobrazování ale nejsou synonyma a oba termíny a jejich obsah, podobně jako např. funkční
a molekulární zobrazování, je třeba rozlišovat. Molekulární zobrazování je v současné době klinicky využíváno (až na několik málo výjimek) výhradně v oboru nukleární medicíny.
2) rozšíření názvu společnosti je v souladu s mezinárodním trendem. K podobnému kroku přistoupily v minulých letech i jiné odborné společnosti nukleární medicíny. Evropská EANM změnila název svého časopisu na
EJNMMI, americká SNM změnila název na SNMMI. Rakouská a francouzská SNM změnily název, ale ne
zkratky (viz www.ogn.at, www.sfmn.org), atd. Britská BNMS a německá DGN jsou samostatné neziskové
společnosti a ke změně názvu spojené s nákladnými právními a administrativními úkony zatím nepřistoupily.
3) molekulární zobrazování je pojem, který je ve stále rostoucí míře zneužíván pro marketing produktů velkých firem v neprospěch oboru nukleární medicíny. Cílem je zamlžit rozdíly a setřít hranice mezi nukleární
medicínou, molekulárním zobrazováním a radiodiagnostikou a atraktivního termínu využít pro simulaci
pokroku ve vývoji nových zobrazovacích metod. Rozumné a především správné použití pojmu molekulární
zobrazování může zabránit jeho dalšímu zneužívání.
4) často se zapomíná na to, že termín molekulární zobrazování má úzký vztah nejen k diagnostickým, ale také
terapeutickým metodám a teranostice, které jsou bez jakýchkoli pochyb již dnes integrální součástí oboru
nukleární medicíny. Nesprávné používání názvu v jiných oborech připraví nukleární medicínu o přiléhavé a
správné označní jejích vlastních činností.
5) v České republice se začínají rozvíjet experimentální metody molekulárního zobrazování a výzkumní
pracovníci, kteří se jimi zabývají, potřebují diskusní platformu typu odborné společnosti. Protože jejich
činnost je oboru nukleární medicíny velmi blízká (jejich práce povede k zavádění nových radiofarmak do
kliniky), bylo by podle mého názoru rozumné jim vyjít vstříc a dát to najevo změnou názvu společnosti.
Změna názvu sama o sobě nezajistí nukleární medicíně žádné "předkupní právo" na molekulární zobrazení
ani teranostiku, ani nevymezí kompetence oboru vůči radiodiagnostice. Výsledek interakcí s radiodiagnostikou ukáže teprve vývoj a budoucí klinická praxe. V současné době je obtížné výsledek těchto interakcí předjímat. Přesto považuji za vhodné, abychom změnou názvu vyjádřili svoji hrdost na inovační a integrační
potenciál nukleární medicíny a také dali najevo, že jsme si příslušnosti a původu molekulárního zobrazení
a teranostiky sami dobře vědomi. To je základní předpoklad pro uznání této skutečnosti ostatními.
Výbor ČSNM návrh na změnu názvu společnosti projednal na schůzích 21.11.2012, 6.3.2013 a 29.5.2013
(viz zápisy z jednání výboru na www.csnm.cz) . Nakonec byla uspořádána anketa bez zdůvodnění návrhu, ve
které byly zdůrazněny hlavně zkratky ČSNM a ČSNMMZ, které nebyly podstatou návrhu a o které vlastně
vůbec nešlo (návrh se jich týkal jen potud, že zkratku není třeba měnit). Aby další jednání mohlo probíhat o
zdůvodněném návrhu, dovoluji si požádat o zařazení tohoto textu jako přílohy k zápisu ze členské schůze
ČSNM dne 26.9.2013 v Příbrami. Děkuji.
V Praze a v Příbrami dne 25.9.2013

Martin Šámal

