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Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, 

konané dne 20. 3. 2017 v Dříteči u Pardubic 

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

Soumarová, Šlampa, Vošmik 

Omluven:  

Za revizní komisi: Horáková, Malinová 

Omluven: Macháňová 

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

Jednání: 

1. Kontrola úkolů ze zářijové schůze výboru SROBF ze dne 20.9.2016 

Úkoly byly splněny nebo jsou průběžně plněny. 

2. Standardy protonové terapie 

Výbor SROBF diskutoval zařazení protonové léčby do příštího vydání Národních 

radiologických standardů (NRS). Výbor preferuje přípravu samostatné obecné kapitoly 

ve stejném schématu,  jako je např. radioterapie s modulovanou intenzitou či stereotaktická 

radioterapie. Tuto kapitolu je s ohledem na schéma, které zahrnuje i personální či technické 

požadavky na pracoviště provádějící konkrétní typ radiační léčby, nutné připravit 

ve spolupráci se zástupci PTC Praha, toho času jediného pracoviště, které se v ČR protonovou 

léčbou zabývá. O návrh textu bude výborem požádán MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., ředitel 

zdravotního úseku PTC. 

3. Pravidla dopravy pacientů (dopis MUDr. Hoňka)  

MUDr. JUDr. Petr Honěk jako zástupce VZP ČR a Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. jako 

zástupce SROBF ČSL JEP podepsali Společné stanovisko VZP ČR a Společnosti radiační 

onkologie biologie a fyziky k indikaci přepravy hrazené z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. Radioterapie jako taková není důvodem k transportu. Přepravu indikuje lékař. 

Transport musí být indikován ze zdravotních, nikoliv sociálních, důvodů. Pro dopravní 

zdravotní službu i přepravu soukromým vozidlem platí stejná pravidla. 

Celý text bude vyvěšen na stránkách www.SROBF.cz.   Ke zvážení je zveřejnění na stránkách 

České onkologické společnosti ČLS JEP www.linkos.cz.   

4. Interní kmen radiační a klinické onkologie, zařazení onkologie  

Odborné společnosti ČSL JEP byly vyzvány, aby na základě požadavku MZ a v souladu 

s novelou zákona č. č.95/2004 navrhly kandidáty do akreditačních komisí (dále jen AK) 

specializačních oborů. Návrhy musí být na sekretariát ČLS JEP poslány do 31. 3. 2017. Ten je 

odevzdá v předepsané písemné podobě pohromadě za celou ČLS JEP na MZ. 

Minimální počet členů AK je 9 osob. V AK budou zastoupeny odborné společnosti, ČLK a 

fakulty. Každý bude mít 3 osoby, proto je třeba pro příslušný specializační obor navrhnout 

3 kandidáty. 
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SROBF navrhuje Prof. MUDr. Pavla Šlampu, CSc., Doc. MUDr. Renatu Soumarovou, Ph.D. 

a MUDr. Milana Vošmika, Ph.D. Návrh členů akreditační komise na MZ a v kopii na ČLS 

pošle prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. 

Onkologický kmen nevznikl. Radiační a klinická onkologie byly zařazeny do interního 

kmene. Obě specializace, radiační onkologie a klinická onkologie, a patří do základních 

oborů. 

Interní kmen bude mít délku 30 měsíců. Je požadováno, aby do něj mohlo být započítáno 

12 měsíců strávených na mateřském pracovišti. 

SROBF podporuje myšlenku, aby část kmene byla věnována specializaci a to v rozsahu min. 

12 měsíců. Dále doporučuje, aby ústní zkoušce po základním kmeni byli kromě internistů 

přítomni i zástupci daných odborností. Také požaduje v otázce kmene zrovnoprávnění 

klinická onkologie a radiační onkologie s ostatními interními obory. Praxe na lůžkovém 

oddělení klinické a radiační onkologie by měla být postavena na roveň praxe na lůžkových 

odděleních ostatních interních oborů.  

Bude nutné vytvořit nový vzdělávací program, nejlépe ve spolupráci s klinickou onkologií. 

5. Připomínky k vyhláškám č. 92/2012 Sb. a č. 99/2012 Sb.  

Připomínky k vyhlášce č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb a k vyhlášce č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče byly poslány na MZ 

17. 3. 2017. Připomínky požadovaly, aby podmínky pro vybavení ordinace radiační onkologie 

bez ozařovny byly stejné jako podmínky pro vybavení ordinace klinické onkologie, protože se 

jedná o dva rovnocenné obory. 

6. Různé 

a) Výbor SROBF považuje za neetické, z odborného hlediska nepochopitelné a odporující 

všem předchozím návrhům k schvalování indikace protonové terapie současnou praxi 

lékařů PTC Praha poskytovat pacientům a konzultujícím lékařům na KOC k porovnání 

plán protonového ozařování a fotonový plán radioterapie, které si sami vytvářejí v PTC na 

základě neznámých parametrů lineárních urychlovačů. Dále výbor upozorňuje na 

vyjádření NCCN guidelines, že samotné porovnání dozimetrických plánů nesupluje 

klinická data o výsledcích protonové léčby: “ „Although dosimetric studies in silico can 

suggest that the right treatment plannig can make an IMRT plan beat a proton therapy plan 

and viceversa, they do not predict accurately clinically meaningful endpoints“.  

b) Ing. Horáková sdělila, že výstupem projektu TA ČR „Výzkum ozáření populace a 

optimalizace radiační ochrany při nenádorové radioterapii v České republice“, který řešilo 

SÚRO v letech 2014 – 2016, je i návrh úprav (aktualizace) NRS RO - kapitoly 8 pro 

nenádorovou radioterapii. Návrh bude představen na konferenci SROBF v Novém Jičíně. 

Dále je výstupem návrh Doporučení SÚJB pro zajištění radiační ochrany při nenádorové 

radioterapii. 

c) MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. informoval o založení České kooperativní skupiny pro 

nádory hlavy a krku, z.s. Je to mezioborové sdružení, které vzniklo z potřeby propojit 
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odborníky, zabývajících se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, poskytnout jim 

platformu, která by dala prostor k intenzivnější mezioborové výměně názorů, a současně 

je reprezentovala vzhledem k veřejnosti i k zahraničním organizacím.  

První akcí, kterou tato skupina pořádá, je interdisciplinární konference Nádory hlavy a 

krku 2017, která proběhne 7. – 8. dubna 2017 v Hradci Králové  

Zapsala: Petýrková Janečková 

Schválil: Petera 

http://www.linkos.cz/kongresovy-kalendar/nadory-hlavy-a-krku-2017/
http://www.linkos.cz/kongresovy-kalendar/nadory-hlavy-a-krku-2017/

