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

konané dne 22.6.2017 v Novém Jičíně. 

 

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

Omluveni: Janečková, Kubecová, Šlampa 

Za revizní komisi: Horáková, Macháňová, Malinová 

Schůzi řídil předsedy výboru prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.  

Jednání: 

1. Kontrola úkolů z předcházející schůze výboru. Všechny úkoly byly splněny nebo 

jsou průběžně plněny. 

 

2. Protonová radioterapie. Výbor SROBF se shodl ze seznamu možných indikací 

protonové radioterapie v roku 2014 ((Dokument - Vyjádření výboru SROBF ČLS 

JEP ke komuniké z odborného semináře Výboru pro zdravotnictví o protonové 

léčbě), na vyřazení špatně srozumitelného bodu "vzácné typy nádorů a jejich 

nezvyklá lokalizace v blízkosti kritických orgánů", neboť samy o sobě vzácné typy 

nádorů nejsou indikací k protonové léčbě (ani k radioterapii samotné). Pokud je 

pro tyto nádory protonová radioterapie vhodná, pak by pro ně mělo platit indikační 

kritérium: "- nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě 

použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická 

radioterapie, radiochirurgie)." Ostatní indikační kritéria zůstávají v platnosti. 

Informaci o tomto rozhodnutí výboru SROBF ČLS JEP zpracuje předseda výboru 

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Bude informovat předsedkyni výboru ČOS doc. 

MUDr. Janu Prausovou, Ph.D., MBA. Dále zašle MUDr. JUDr. Petru Hoňkovi, 

náměstkovi ředitele VZP ČR pro zdravotní péči,  prof. MUDr. Romanu Prymulovi, 

CSc., Ph.D., náměstkovi ministra zdravotnictví, a na Asociaci zdravotních 

pojišťoven. 

 

3. Odpověď České internistické společnosti na interní kmen v onkologii. Otázky 

kolem interního kmene v onkologii budou i nadále řešeny společně s výborem 

ČOS.  

 

4. Webové stránky SROBF. O problematice spravování webových stránek SROBF 

referoval MUDr. Milan Vošmik, Ph.D., a to včetně jejich financování a zajištění 

sponzoringu. Proběhla diskuze ke kvalitě práce současného správce, členové 

výboru kritizují neoperativnost časové prodlevy při zveřejňování dodaných dat. 

MUDr. Milan Vošmik byl pověřen průzkumem na vytipování dalších případných 

správců webových stránek. Všichni členové výboru pověřeni zajišťováním 

sponzorských příspěvků na chod webových stránek.   



 

5. Chodounského cena. Všichni členové dostali k seznámení odborné práce mladých 

autorů, které byly za rok 2016 přihlášeny do soutěže o Chodounského cenu. 

Hlasováním byly stanoveny ohodnocené práce: 1. místo – MUDr. Tomáš Kazda za 

práci „Advanced MRI increases the diagnostic accuracy of recurrent glioblastoma: 

Single institution thresholds and validation of MR spectroscopy and diffusion 

weighted MR imaging“, publikovanou NeuroImage Clinical – odměněno částkou 

ve výši 10 000,-Kč; 2. místo – MUDr. Miroslav Hodek za práci „Neoadjuvant 

chemoradiotherapy of rectal carcinoma“, publikovanou ve Strahlentherapie und 

Onkologie - odměněno částkou ve výši 5 000,-Kč; 3. místo – Ing. Martin Šefl za 

práci „Impact pf cell repopulation and radionuclide uptake phase on cell survival“, 

publikovanou v Medical Physics - odměněno částkou ve výši 2 500,-Kč. Výsledky 

soutěže budou tradičně vyhlášeny na členské schůzi SROBF při konferenci 

v Novém Jičíně a ocenění autoři obdrží finanční odměnu.  

 

6. Noví členové: výbor odsouhlasil přijetí nové členky MUDr. Petry Kovářové z FN 

Plzeň.  

 

7. Záštity pro odborné akce: výbor odsouhlasil záštitu pro Prague-Onco, které se 

bude konat ve dnech 24.1.-26.1.2018. 

 

8. Varia: 

Ing. Horáková otevřela otázku připomínkování návrhu novely vyhlášky č.  

39/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví minimální  

požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu  

nelékařského zdravotnického povolání. Připomněla, že je v zájmu výboru SROBF 

sledovat a připomínkovat problematiku vzdělávání radiologických fyziků, 

radiologických asistentů a radiologických techniků. Na MZ ČR budou k této 

vyhlášce zaslány společné připomínky SROBF a České společnosti fyziků 

v medicíně, z.s. (ČSFM). 

  

 

Další schůze výboru bude svolána předsedou na polovinu září 2017. 

V mezidobí bude potřebná agenda řešená elektronicky. 

 

Zapsala: Macháňová 

Schválil: Petera 

  

 

 


