
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky  

České lékařské společnosti JEP, 

konané dne 24.6.2016  

v Hradci Králové. 

 
Přítomni (bez titulů): Doležel, Kubecová, Machala, Petera, Soumarová, Vošmik 

Omluveni (bez titulů): Petýrková-Janečková, Odrážka, Šlampa 

Za revizní komisi (bez titulů): Horáková, Macháňová, Malinová. 

 

Jednání: 

 

Jednání řídil předseda výboru SROBF prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. 

 

Jednání: 

 

1. Novela zákona 96/2004 Sb. Členové výboru se seznámili se zněním odpovědi Jiřího 

Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedy Legislativní 

rady vlády, adresovanou Ing. Jaroslavu Ptáčkovi., Ph.D., předsedovi České společnosti 

fyziků v medicíně, týkající se projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 

96/2006Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a 

o změně některých souvisejících zákonů.  Ze strany ČSFM jde o kritiku návrhu zrušení 

registrace a kreditního systému zaručujícího soustavné vzdělávání. Ve svém dopisu Jiří 

Dienstbier pouze doporučuje projednávání na Ministerstvu zdravotnictví. Výbor SROBF 

opakovaně, jak již bylo vyjádřeno i na předcházející výborové schůzi dne 20.5.2016, 

jednoznačně podporuje požadavek ČSFM pro zachování registrace a kreditního systému pro 

klinické radiologické fyziky. 

 

2. Finální příprava členské schůze SROBF, která proběhne v rámci konference SROBF dne 

25.6.2016. V rámci této schůze budou předány 2 Čestné medaile ČLS JEP a udělena 2 

Čestná členství SROBF ČLS JEP za celoživotní práci v oboru radiační onkologie, a to 

MUDr. Milušce Dolečkové, Ph.D. a Ing. Heleně Žáčkové. Za předsednictvo ČLK JEP se 

k slavnostnímu aktu předání dostaví prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. Dále bude 

vyhlášeno udělení ceny Chodounského za oceněné publikace mladých autorů: 1. cenu získal 

MUDr. Tomáš Kazda za článek Evaluation of RANO response criteria compared to clinician 

evaluation in WHO grade III anaplastic astrocytoma: implications for clinical trial reporting 

and patterns of failure, publikovaný v Journal of Neuroonmcology. 2. cenu získal MUDr. 

Petr Pospíšil za článek Hippocampal proton MR spectroscopy as a novel approach in the 

assessment of radiation injury and the correlation to neurocognitive function impairment: 

incitial experiences, publikovaný v Radiation Oncology. 1. cena je spojena s finanční 

odměnou ve výši 10 000 Kč, 2. cena s finanční odměnou ve výši 5 000 Kč.     

 

3. Vzdělávání. Při projednávání na MZ nebyl schválen doporučený onkologický kmen. 

Předsedkyně akreditační komise doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA  podá dotaz 

na MZ a projedná záležitost s předsedou akreditační komise pro klinickou onkologii.   

 

4. Spolupráce s ESTRO.  V roce 2017 jsou plánovány 2 kurzy ESTRO, které se budou konat 

v Praze:  

- Advanced Skills in Modern Radiotherapy, 11.-14.6.2017 

- Image Guided Radioterapy and Chemotherapy in Gynaecological Cancer, 22.-26.10. 

2017. 



 

 

5. Hospodaření SROBF. Výbor SROBF vyslechl zprávu pokladníka výboru MUDr. Milana 

Vošmika o hospodaření SROBF ČLS JEP za rok 2015 s rozborem výdajů. Výbor doporučuje 

oslovit možné sponzory na podporu pokračování stávajících vzdělávacích a vědeckých 

projektů, jako je evidence based medicine na webových stránkách SROBF a Chodounského 

cena pro mladé publikující členy SROBF. 

   

6. Protonová radioterapie. Předseda výboru SROBF obdržel z MZ k vyjádření standardy 

protonové terapie, vypracované pracovníky PTC Praha. Výbor SROBF odsouhlasil 

negativní stanovisko k přeloženým standardům v rozsahu uvedených diagnóz. Odpověď 

zpracuje a odešle na MZ předseda výboru SROBF ČLS JEP. 

 

7. Varia. 

a) Výbor projednal dotaz na možnou spolupráci od výzkumníků z projektu Eli-beamlines, 

který obdržel prostřednictvím doc. MUDr. Tesařové, Ph.D. Předseda výboru odpoví a 

doporučí obrátit se s návrhem na spolupráci na plk. gšt. doc. MVDr. Zuzanu Šinkorovou, 

Ph.D. z katedry radiobiologie Fakulty vojenského lékařství Univerzity obrany 

b) Konference SROBF 2017 se bude konat v Novém Jičíně ve dnech 16.-17.6.2017. 

 

  

Další schůze výboru SROBF, která bude svolána na září 2016, se bude konat v Praze. 

 

Zapsala:  Macháňová 

Schválil: Petera  


