
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky 

České lékařské společnosti JEP,  

konané dne 29.11.2016 v Praze ve FN Královské Vinohrady.  
 

Přítomni (bez titulů): Doležel, Kubecová, Machala, Petera, Petýrková-Janečková, Odrážka, 

Soumarová, Šlampa, Vošmik. 

Za revizní komisi: Horáková, Macháňová, Malinová 

Hosté (na část jednání): MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči, 

MUDr. Emília Bartíšková, VZP  

 

Jednání: 

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

 

1. Jednání se zástupci VZP o problematice hrazení radioterapie.  

V úvodu jednání předseda výboru prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D. seznámil přítomné 

s novým dotazníkem ESTRO, který byl rozeslán národním evropským odborným 

společnostem a který se týká úhrady výkonů oboru radiační onkologie. Dotazy na 

úhradu péče v radiační onkologii jsou v dotazníku ESTRO formulovány jednak dle 

diagnóz, za druhé dle provedených technik. Byla domluvena spolupráce SROBF a 

VZP na vyplnění výše uvedeného dotazníku ESTRO. Dotazník ESTRO byl již před 

konáním schůze na VZP předsedou SROBF zaslán k seznámení a MUDr. JUDr. 

Honěk tlumočil určité upřesňující dotazy pro zpracování některých bodů dotazníku. 

Předseda výboru SROBF upozornil, že je nutné věnovat přesnosti dat maximální 

pozornost, neboť dodané materiály budou na evropské úrovni zpracovány, použity pro 

srovnávání v rámci evropských zemí a publikovány.  

Dále byla pozornost věnována problematickým bodům v oblasti úhrady péče 

odbornosti 403, jak je ukazuje současná praxe zdravotnických zařízení: 

- JUDr. MUDr. Honěk uvedl, že VZP t.č. považuje stávající síť KOC za 

vyhovující, a to jak kapacitně, tak územním rozložením.  

- Při zavádění nových technologií a metod, resp. při získávání jejich úhrady bude 

SROBF postupovat standardní cestou předložením kalkulačních listů (rotační 

IMRT techniky). Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. přitom upozornil na 

finanční podhodnocení hypofrakcionované extrakraniální stereotaktické 

radioterapie. 

- MUDr. Bartíšková ujistila přítomné, že podmínka nemožnosti kumulovat různé 

výkony odbornosti 403 - radiační onkologie v jeden den, tak jak byla uvedena 

v úvodní kapitole sazebníku, bude již v nejbližším aktualizovaném vydání 

vypuštěna. 

- V otázce úhrady transportu pro nemocné při denním dojíždění na ambulantně 

aplikovanou frakcionovanou radioterapii zastávají zástupci VZP stanovisko, že 

úhrada je možná jen při čistě zdravotní indikaci převozu. Dle jejich vyjádření 

všechny ostatní důvody a okolnosti (vzdálenost, špatné dopravní spojení) 

spadají do sféry sociální a je třeba proto i v sociální oblasti hledat finanční 

zdroje na jejich krytí. Přitom indikace převozu sanitním vozem a osobním 

soukromým vozem se zajištěným řidičem mají shodná kritéria. Z pohledu 

úhrady však transport sanitou představuje pro VZP cca 4x vyšší náklady než 

náhrady cestovních příkazů soukromým vozem. Zástupci VZP a členy výboru 

SROBF prodiskutované a dohodnuté body o nároku či jeho absenci na úhradu 

dopravy na ambulantní ozařování, budou formulovány do informačního 

přehledu a budou k dispozici pro pacienty v písemné podobě na všech 



pobočkách VZP. Za SROBF zpracuje doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. 

Případy, kdy na pobočkách VZP obdrží léčení mylnou informaci o jejich 

nároku na úhradu cestovného, budou hlášeny odbornou společností přímo 

k rukám MUDr. Bartíškové.      

- JUDr. MUDr. Honěk informoval o současném stavu hrazení protonové 

radioterapie po podepsání smlouvy s PTC. MUDr. Bartíšková předložila data o 

realizované úhradě protonové radioterapie ze strany VZP za poslední rok, 

včetně počtu nemocných z jednotlivých KOC (jde o počty v řádu jednotek). 

Dle vyjádření předsedy výboru SROBF prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.D. není 

a v nejbližší době se nepředpokládá důvod ke změně v indikacích protonové 

radioterapie. V současné době probíhá celosvětově řada klinických studií, 

avšak nejsou dosud známa žádná zralá data. Dále uvedl, že v případě 

karcinomu prostaty by dle současných mezinárodních doporučení měla 

protonová radioterapie probíhat pouze v rámci klinických studií. Souhlasně 

s tímto zástupci VZP uvedli, že jejich zdravotní pojišťovna v současnosti 

nepočítá s úhradou protonové radioterapie u karcinomu prostaty, stejně jako u 

karcinomu prsu. Z výše uvedeného vyplývá, že v Modré knize České 

onkologické společnosti je u karcinomu prostaty a alternativy protonové 

radioterapie nutno vypustit větu: Léčba je ZP hrazena po schválení vedoucím 

KOC. Z pohledu nároku na úhradu protonové radioterapie je velmi obtížné 

formulovat tak zvané vzácné diagnózy, je třeba přistupovat přísně individuálně 

na každém KOC. Dle dalšího sdělení zástupců VZP je v oblasti diagnostiky 

(MR, PET/CT) vztah VZP a PTC standardní jako s jinými subjekty 

provádějícími daná zobrazovací vyšetření. Na přímý dotaz prof. MUDr. Pavla 

Šlampy, CSc. MUDr. JUDr. Honěk přítomné ujistil, že i při zvýšení objemu 

finančních úhrad za protonovou radioterapii zdravotní pojišťovna nepočítá se 

snížením hodnoty bodu fotonové radioterapie. Závěrem části jednání o 

protonové radioterapii a její úhradě bylo možno zkonstatovat, že doporučení 

musí být podáno KOC a prochází schvalováním revizního lékaře. Je třeba 

rozlišovat indikaci protonové radioterapie versus indikace protonové 

radioterapie hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

       

2. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. podala informace z listopadového jednání 

přístrojové komise při MZ. VFN Praha podala žádost o 2. tomoterapii s plánem 

instalace do roku 2020. SROBF nebyla předem o projednávání této žádosti 

informována. Žádost byla většinou hlasů při prvním projednávání v přístrojové komisi 

schválena. Stereotaktický ozařovač pro ÚVN Praha, již dříve jednou komisí 

zamítnutý, nebyl na programu projednávání poslední schůze přístrojové komise. 

   

3. Výbor projednal žádost MZČR a odboru zdravotnictví Krajského úřadu v Hradci 

Králové o metodický výklad, jakou péči lze poskytovat ambulantně v oboru radiační 

onkologie. Odpovědí byl pověřen předseda výboru prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. 

Odpověď bude odkazem na koncepci oboru radiační onkologie a jejím zasláním.   

 

4. DRG. Předseda výboru SROBF prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. obdržel přípis od 

MUDr. Miroslava Zvolského, týkající se jednání o DRG. Výbor SROBF opakovaně 

vyjadřuje názor, že systém DRG není vhodný model pro úhradu zdravotní péče 

v radiační onkologii. Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. má domluvenu schůzku na 

2.12.2016 a následně bude členy výboru písemně informovat.  

 



5. Externí klinické audity v radiační onkologii. Informace o externích klinických 

auditech a sděleních na toto téma, která zazněla na Dnech radiační ochrany ve Znojmě 

ve dnech 7.-11.11.2016, podala Ing. Lenka Petýrková, Janečková. Předseda výboru 

doporučuje řešit též prostřednictvím komise MZ a prof. MUDr. Vlastimila Válka, 

CSc., MBA. Výbor SROBF doporučuje, aby všechny 3 autorizované organizace 

provedly výměnu zkušeností a společně optimalizovaly metodiku pro provádění 

externích klinických auditů. Vhodným diskuzním fórem pro toto téma může být i 

Konference SROBF, která se bude konat ve dnech 22. a 23.6. 2017 v Novém Jičíně.    

 
6. Doc. MUDr. Martin Doležel informoval o svém zapojení v přípravném výboru 

ESTRO 36. 

  

7. Doc. MUDr. Martin Doležel informoval o získání licence na pořádání akce Best of 

ASTRO 2016. Do letošního ročníku bude zařazen i fyzikální blok. Předpokládaný 

termín konání je 20.3.2017.  

 

 

 

 

Zapsala: Macháňová 

Schválil: Petera 

 

 

 

 

 


