
Zápis ze schůze výboru SROBF, konané dne 28.4.3.2017 během Brněnských onkologických dnů v 

Brně   

Přítomni (bez titulů): Jiří Petera, Karel Odrážka, Pavel Šlampa, Martina Kubecová, Renata Soumarová, 

Lenka Janečková Petýrková 

Omluveni: Milan Machala, Milan Vošmik, Martin Doležel 

Za revizní komisi: Běla Malinová, omluveny: Ivana Horáková, Magda Macháňová 
 
Hosté: doc. MUDr. David Feltl, RNDr. Tomáš Pavlík 
 
Zasedání schůze řídil předseda výboru SROBF prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.  
1. V úvodu schůze seznámil přítomné předseda výboru s dopisem ředitele Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze prof. MUDr. Zavorala, v němž ÚVN opětovně žádá o schválení zakoupení 
ozařovače pro stereotaktickou radioterapii. Doc. MUDr. Feltl se již dříve vyjádřil k této otázce po 
technické stránce, považuje stereotaktickou RT za velmi vhodnou a levnou moderní metodu léčby 
zářením. Zároveň informoval členy výboru, že Onkologická klinika VFN může na tomoterapii  ozářit 
všechny neurologické pacienty ÚVN (dosud RT pro ně zajišťovala radioterapie ve FN Bulovka a FN 
Motol a příslušná pracoviště KOC dle místa bydliště pacientů). Následovala diskuse na dané téma a 
poté výbor odhlasoval nevydat doporučení k zakoupení stereotaktického ozařovače do ÚVN. 
Ztotožnil se se závěry projednávání této problematiky z dubna 2016, které jsou vyjádřeny v dopise 
adresovaném přístrojové komisi MZ ze dne 4. 4. 2016.    
2. Další část schůze byla věnována problematice DRG v radioterapii. S prezentací 
„Vývoj nového klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ‐DRG: Oblast radioterapie“ seznámil 
členy výboru RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. z Ústavu biostatistiky a analýz MU a ÚZIS ČR. Dr. Pavlík 
požádal členy výboru o spolupráci při nastavení 3. a 4. úrovně DRG  (DRG báze a DRG skupiny). 
Připraví pro výbor SROBF doplňující dotazy, které zašle během příštího týdne.  
3.  Ing. Janečková Petýrková požádala výbor Společnosti o zapracování do NRS při jejich novelizaci 
systém kreditního celoživotního vzdělávání lékařských fyziků, které t.č. není zakotveno v žádném 
zákonném předpisu. Výbor s tímto požadavkem souhlasil. 
4.  Problematika specializačního vzdělávání v radiační onkologii, zvláště náplň interního kmene, byla 
přesunuta na příští schůzi, protože se 4. 5. 2017 má uskutečnit schůzka prof. MUDr. Češky 
s představiteli jednotlivých oborů o náplni interního kmene. SROBF bude zastupovat MUDr. Milan 
Vošmik.  
5. Prof. MUDr. Petera seznámil přítomné s návrhem dopisu náměstku ministra zdravotnictví prof. 
MUDr. Romanu Prymulovi, v němž vyjádřil připomínky Společnosti radiační onkologie, biologie a 
fyziky ČLS JEP k Vyhlášce 92/2012 Sb o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení  zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a  k Vyhlášce 99/2012 Sb o 
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb v souvislosti s postavením 
ambulancí radiační onkologie.  
6. Příští schůze se bude konat během konference SROBF v Novém Jičíně 22. 6. 2017. 

3. 5. 2017 

                                                                          Zapsala: MUDr. Běla Malinová 

 


