Vyjádření výboru SROBF ČLS JEP k dokumentu „Organizace a hodnocení kvality
onkologické péče v ČR - Návrh koncepce a pravidel pro publikaci ve věstníku MZ ČR“
Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) se na svém zasedání Praze dne 27.
listopadu 2017 seznámil s dokumentem „Organizace a hodnocení kvality onkologické péče v ČR - Návrh
koncepce a pravidel pro publikaci ve věstníku MZ ČR“, který byl zaslán vedoucím lékařům komplexních
onkologických center doc. L. Duškem.
Výbor SROBF s návrhem dokumentu v zaslaném znění zásadně nesouhlasí.
Výbor SROBF odmítá zejména článek 4, který se týká ustanovení a kompetencí tzv. Národních
onkologických center (NOC).
Důvody k výše uvedenému stanovisku jsou následující:
1.

V článku 1 „Úvodní ustanovení a mezinárodní doporučení“ je uvedeno, že nově definovaná NOC
„celostátně standardizují vysoce komplexní onkologickou péči na nadregionální úrovni“. Výbor SROBF ne
zcela rozumí termínu „vysoce komplexní onkologická péče“, nicméně pokud se jedná o vysoce
specializovanou péči v onkologii, pak výbor zcela zásadně trvá na tom, že tato kompetence má náležet
odborným společnostem, které jsou reprezentovány volenými zástupci odborníků příslušných oborů.

2.

V článku 4, odstavec 3, je uvedeno, že „Národní onkologická centra koordinují spolupráci pracovišť KOC
v standardizaci klinických doporučených postupů zaměřených na péči o vzácná nádorová onemocnění“
Podobně jako v bodě 1 se výbor SROBF domnívá, že tato kompetence nadále náleží odborným
společnostem, případně jejich sekcím a pracovním skupinám, kde jistě zástupci obou navržených center
mohou hrát významnou roli. Tato role však musí vycházet z odborného respektu, nikoliv z důvodů
pracovního poměru v politicky upřednostňovaném centru.

3.

Specializovaná péče se zaměřením na vzácné nádory se zcela přirozeně historicky centralizovala do různých
center v České republice. Tato centra disponují jak léčebnými postupy pro příslušné vzácné diagnózy, tak
erudovanými odborníky a multidisciplinárními týmy. Z oblasti radiační onkologie se jedná např. o řadu
specializovaných metody brachyterapie, kraniální a extrakraniální stereotaktické radioterapie, apod.
Zmíněný návrh by znamenal buď rozpuštění stávajících týmů a budování zcela nových týmů ve dvou
navržených centrech, anebo situaci, kdy zmíněná NOC, která nemají s příslušnou metodou a diagnózou
zkušenost, budou použití této metody u příslušné vzácné diagnózy na základě legislativního návrhu
„koordinovat“. Tento stav považuje výbor SROBF za nepřijatelný.

4.

V článku 4, odstavec 1 b, je výběr navržených dvou center zdůvodněn tím, že: „v oboru radiační onkologie –
schopnost kapacitně a odborně garantovat způsoby a aplikace metod ionizujícího záření nezbytné pro
moderní radioterapii nádorových onemocnění“. Výbor SROBF se domnívá, že žádné české pracoviště není
schopno kapacitně a odborně garantovat v oblasti moderní radioterapie všechny způsoby aplikace
ionizujícího záření. V rámci sítě radiačně onkologických pracovišť se jednotlivá centra více či méně na
některé metody specializují a s ostatními spolupracují. Odbornou garanci všech metod moderní radioterapie
může zajistit pouze odborná společnost, v tomto případě SROBF.

Výbor SROBF s politováním konstatuje, že příprava takto zásadního legislativního dokumentu nebyla s výborem
odborně konzultována ani členům výboru předem zaslána (dokument byl zaslán pouze vedoucím lékařům KOC).
K diskusi o dokumentu byli pozváni pouze vedoucí lékaři KOC či jejich zástupci. Přitom požadavky na
personální a technické zabezpečení radioterapie byly jednou ze základních podmínek vytvoření sítě stávajících
KOC.
Za SROBF dne 27. listopadu 2017
Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
předseda výboru SROBF ČLS JEP

