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

konané dne 20. 9. 2017 v ÚRO Nemocnice Na Bulovce v Praze. 

 

Přítomni (bez titulů): Doležel, Machala, Petera, Petýrková-Janečková, Šlampa, Vošmik  

Omluveni: Kubecová, Odrážka, Soumarová 

Za revizní komisi: Horáková, Macháňová, Malinová 

Přítomné přivítal primář Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce MUDr. Miloslav 

Pála Ph.D., MBA. 

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

 

Jednání: 

1. Kontrola úkolů z předcházející schůze výboru 

Všechny úkoly byly splněny nebo jsou průběžně plněny. 

2. Specializační vzdělávání v radiační onkologii (prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.) 

Pro radiační onkologii byla jmenována nová akreditační komise. Její první zasedání je 

plánováno na 6. 10. 2017. V tomto dni by měla proběhnout volba předsedy a místopředsedy. 

Ze členů výboru SROBF byli do nové akreditační komise jmenováni doc. MUDr. Soumarová, 

Ph.D., MBA, prof. MUDr. Šlampa, CSc. a MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.  

Akreditační komise ve spolupráci se SROBF a Specializační oborovou radou vypracuje nový 

vzdělávací program pro obor radiační onkologie. Do přípravy v základním kmeni v délce 30 

měsíců se zahrnuje 6 měsíců praxe na onkologii. Celková doba přípravy k atestační zkoušce 

činí 5 let. MUDr. Vošmik doplní informace o náplni interního kmene ze společného jednání 

ČOS a SROBF. 

 Součástí vzdělávacího programu bude 5 povinných odborných kurzů, které bude nutno 

v průběhu 5 let vzdělávání absolvovat, a kurz radiační ochrany pro aplikující odborníky. 

Výbor SROBF se shodl na tom, že by tyto kurzy měly být pořádány 1x za rok ve stabilních 

termínech a měli by být zajištěni kvalifikovaní přednášející. Tento postup výbor doporučuje 

od roku 2019, na rok 2018 jsou již termíny odborných kurzů vypsány. Informace o kurzech 

jsou zveřejňovány na stránkách SROBF.  

V rámci přípravy vzdělávacího programu budou členové Specializační oborové rady pozváni 

na schůzi výboru SROBF, která se uskuteční v rámci Jihočeských onkologických dnů 

v Českém Krumlově dne 13. 10. 2017. 

3. Rekonstrukce webových stránek (MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.) 

V letních měsících mezi členy výboru SROBF elektronicky proběhla diskuze o obsahu 

webových stránek po jejich plánované inovaci. Návrhy z této diskuze uceleně zpracoval 

MUDr. Vošmik, Ph.D. 

V současné době dochází ke změně správce webových stránek SROBF. MUDr. Vošmik 

informoval o schůzce ze dne 18. 9. 2017 s Mgr. Leošem Patkou, který je pověřen návrhem 

webových stránek SROBF. Aktuálně se domlouvá vizuální stránka webu. 



Koordinátory (editory) webových stránek budou nadále dělat MUDr. Vošmik, Ph.D. a  David 

Kadečka. 

Doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. upozornil na nepřehlednost stránky „Radiační onkologie 

založená na důkazech“. 

Je nutné navrhnout text pro stránku určenou pacientům. Zejména je třeba zvážit seznam témat 

a dále vytvořit jednotnou osnovu pro informace k léčbě jednotlivých diagnóz. Členové výboru 

a revizní komise si navzájem pošlou informace pro pacienty a ze zaslaného materiálu bude 

zvolena pro pacienty vhodná varianta, která se dále upraví do obecné podoby a platnosti. 

Se zveřejněním svých fotografií lineárního urychlovače a dozimetrie na stránkách SROBF dal 

souhlas Stanislav Pecka z Krajské nemocnice Liberec s podmínkou, že bude uveden autor.  

Dále je třeba na stránkách zveřejnit informace o specializačním vzdělávání. MUDr. Šlampa 

navrhne text pro specializační vzdělávání lékařů. Informace o specializačním vzdělávání 

radiologických fyziků budou řešeny odkazem na webovou stránku ČSFM. 

  

4. Pneumochirurgická centra 

MUDr. Petera seznámil přítomné s plným zněním dopisu, ve kterém se výbor SROBF 

vyjádřil k Centrům vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče v ČR. Výbor SROBF 

v tomto dopisu vyjádřil své negativní stanovisko k předloženému návrhu s odůvodnění, že 

péče o onkologické pacienty musí být zajištěna v návaznosti na multidisciplinární týmy 

v rámci KOC. Zřizování specializovaných center pro jednotlivé diagnózy může ve svém 

důsledku vést k decentralizaci péče o tyto nemocné a v zejména v případě nádorů plic i 

k malému množství pacientů léčených zářením. Svůj odmítavý postoj vyjádřila i Vědecká 

rada ČLK a výbor ČOS. Celé znění otevřeného dopisu je přílohou tohoto zápisu. 

5. Různé 

Na web SROBF bude vložena informace o konferenci u příležitosti 25 let Leksellova gama 

nože, která se uskuteční dne 2. 11. 2017 v Praze v Nemocnici Na Homolce. 

Termín příští konference SROBF v Hradci Králové je plánován na červen 2018 (21.-22.6), 

s přihlédnutím k termínu mezinárodní konference IUPESM 2018 (World Congress on 

Medical Physics and Biomedical Engineering), která se bude konat v Praze 3. - 8. 6. 2018. 

 

6. Termín příští schůze 

13. 10. 2017 v 18 hodin v Českém Krumlově 

 

 

Zapsala: Janečková 

Schválil: Petera 

  

 

 


