
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,                      
konané dne 10.12.2018 v Praze na Radioterapeutické a onkologické klinice Fakultní nemocnice
na Královských Vinohradech.

Přítomni (bez titulů):  Kubecová, Odrážka, Petera, Petýrková-Janečková, Soumarová, Šlampa 

Omluveni: Doležel, Machala, Vošmik

Za revizní komisi:  Horáková, Macháňová, Malinová

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

Jednání:

1. Kontrola úkolů z předcházející schůze výboru.

Všechny úkoly byly splněny nebo jsou průběžně plněny.

Průběžně došlá agenda byla v období od poslední schůze výboru dne 17.10.2018 řešena 
korespondenčně e-mailovou formou (vyjádření k žádosti PTC o schválení léčby karcinomu 
prostaty pojištěnců VZP – schválení definitivní verze textu pro zdravotní pojišťovnu, atestační 
otázky: upravený návrh prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. - bez připomínek, diskuze k zákonu o 
zdravotnických službách 372/2011Sb. s přihlédnutím na kompetence SÚJB, seznámení 
s pokračováním jednání o výkonu intraoperační radioterapie přístrojem Intrabeam, seznámení se 
vzdělávacím programem oboru klinické onkologie, seznámení s reakcí revizní komise a výboru 
ČOS na dopis prof. MUDr. Pavla Šlampy CSc. – viz. zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 
30.10.2018, seznámení s vyjádřením právní kanceláře ČLK k otázce reklamy PTC Praha).    

2. Protonová radioterapie – aktuální stav.

Zpracované informace předali prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D. a prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc.

Předseda výboru prof. MUDr. Jiří Petera informoval o prvním jednání nově ustanovené 
podskupiny pro protonovou terapie v rámci Řídící skupiny Evropské komise pro podporu zdraví, 
prevenci nemocí a zvládání nepřenosných onemocnění (Steering Group on Promotion and 
Prevention), které se konalo dne 22.10.2018 v Lucemburku a na které byl delegován za MZ ČR 
společně s předsedkyní ČOS doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA. Jednání se zúčastnili 
zástupci 12 členských států EU. Dle zprávy prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.D.: „Důvodem setkání 
byla snaha European Investment Bank (EIB) zmapovat možnosti investic do protonové terapie, 
dosud se zaměřovala na podporu výzkumu v této oblasti. Byl prezentován globální přehled 
protonových center, situace v jednotlivých zemích a pohled expertů v radiační onkologii. Ve 
většině zemí indikace protonové terapie odpovídají doporučením Společnosti radiační onkologie, 
biologie a fyziky (SROBF). Hlavními problémy protonové terapie jsou nedostatečné důkazy o 
jejím benefitu u většiny diagnóz a vysoká cena.  Asi hlavním závěrem byla nutnost panevropské 
spolupráce v protonové terapii a vytvoření nadnárodních registrů.“ Další schůze skupiny je 
předběžně plánována na druhý trimestr roku 2019.

13.11.2018 proběhlo zasedání zdravotního výboru věnované i podílu protonové terapie 
v celkovém objemu radiační léčby za přítomnosti prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. a prof. 
MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA.

Výbor souhlasí s návrhem doc. MUDr. Martina Doležela, Ph.D. zveřejnit na webových stránkách
SROBF v sekci evidence based medicine doporučení DEGRO k technikám ozáření u zhoubných 



nádorů prsu. Uveřejnění tohoto dokumentu bude současně sloužit i jako odpověď na přípis 
MUDr. Jiřího Kubeše, Ph.D. o ozáření levostranného prsu a dávkách na srdce. Informaci o této 
formě odpovědi předá předseda výboru prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Výbor současně 
upozorňuje i na nové doporučení ASTRO k radioterapii nádorů prsu z března 2018. Na základě 
výše uvedených odborných dat dříve zveřejněná doporučení SROBF zůstávající beze změn.

Výbor nadále souhlasí s pozváním zástupce/zástupců SÚJB na některou z výborových schůzí 
k diskuzi na téma protonové radioterapie. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. informoval o 
návštěvě předsedkyně SÚJB Ing. Dany Drábové Ph.D. na Masarykově onkologickém ústavu. 

3. Projednání metody Optune. 

Výbor  SROBF obdržel žádost prof. MUDr. Josefa Vymazala, DrSc. a doc. MUDr. Davida 
Netuky, Ph.D. o podporu pilotního projektu úhrady léčby nově diagnostikovaného mozkového 
glioblastomu pomocí metody Tumor Treating Fields (TTF) – Optune, o které neurochirurgická 
společnost zahájila jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Výbor SROBF úhradu této 
léčby ve formě pilotního projektu nedoporučuje. Konstatuje, že v doporučeních NCCN je vedena 
jako terapeutická alternativa. Úhradu této metody doporučuje řešit na základě individuálního 
schválení pro pacienta dle §16. 

4. Hospodaření SROBF a členské příspěvky.

Výbor SROBF schvaluje rozpočet společnosti na rok 2019 předložený pokladníkem MUDr. 
Milanem Vošmikem, Ph.D.  

Dále schvaluje ponechání členského příspěvku na stejné výši, tj. 250 Kč pro rok 2019. ČLS 
změnila banku (nyní Raiffeinsenbank). Dle informace sekretariátu ČLS budou složenky pro 
úhradu členských příspěvků s novým číslem účtu rozeslány v průběhu února 2019. 

5. Pracovní skupina pro indikaci inovativních metod radioterapie.

Žádost o založení komise pro indikace inovativních metod radioterapie předloží KOC Brno ve 
spolupráci s doc. MUDr. Martinem Doleželem, Ph.D. Projednáním v KOC Brno za výbor 
SROBF je pověřen prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. informoval o návrhu grantu AZV na indikace nových 
technologií v radioterapii, který byl dne 12.11.2018 zaslán prof. MUDr. Vlastimilu Válkovi, 
CSc., MBA a prof. MUDr. Miroslavu Ryskovi, CSc. 

6. Příprava voleb 2019.

MUDr. Magda Macháňová předala informace z centrální evidence členů ČLS JEP o možnostech 
forem voleb do výboru a revizní komise na další funkční období 2019-2023.

Výbor rozhodl o jednokolových volbách, které proběhnou kombinovanou formou elektronicky a 
korespondenčně. 

Výbor schválil 3 člennou volební komisi ve složení: MUDr. Magda Macháňová – předsedkyně, 
Ing. Ivana Horáková, CSc., MUDr. Běla Malinová – členky. Výše jmenované se tímto zapojením 
dle volebního řádu ČLS vzdávají práva kandidovat do orgánů společnosti na další funkční 
období. 

Elektronická forma hlasování, která je preferována, proběhne prostřednictvím on-line aplikace 
gReception (Global Reception Voting), kterou ČLS JEP opakovaně využívá a se kterou má velmi 
dobré zkušenosti. V gReception vše funguje přes webové rozhraní a není tedy třeba nic 
instalovat, aplikace je dostupná na PC, tabletu i chytrém telefonu. Systém garantuje anonymitu 
hlasování. V případě, že v centrální evidenci členů není uvedena e-mailová adresa člena a volební



komise na něj elektronický kontakt nezíská, budou tomuto členovi zaslány klasické volební lístky
poštou.

V souvislosti s volbami 2019 je třeba aktualizovat osobní údaje v centrální evidenci členů ČLS 
JEP a uhradit případné dlužné částky na členských příspěvcích.

7. Specializační vzdělávání.

29.11.2018 proběhla atestační zkouška na 2. lékařské fakultě v Praze Motole.

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. informoval o upravených okruzích zkušebních otázek 
k atestacím v oboru radiační onkologie od r. 2019: 36 okruhů otázek z radiofyziky a 
radiobiologie, 26 okruhů otázek z obecné onkologie, molekulární biologie, systémové terapie 
a statistiky a 39 okruhů otázek ze speciální radiační onkologie.  

Termíny atestací, specializačních předatestačních stáží a kurzů byly součástí zápisu 
ze 17.10.2018. Termíny atestačních zkoušek a okruhů zkušebních otázek budou zveřejněny 
na webových stránkách MZ, termíny předatestačních kurzů na webových stránkách SROBF.

Ing. Ivana Horáková, CSc. připomíná úpravy v organizaci kurzů radiační ochrany při 
specializační přípravě, která je připravovaná do Věstníku MZ – blíže v zápisu ze schůze 
výboru SROBF ze dne 17.10.2018.

8. Noví členové.

Výbor SROBF schvaluje přijetí nových členů: Ing. Irena Koniarová, Ph.D. – SÚRO, Ing. Petr
Paluska – FNHK, Ing. Petra Sýkorová – FNHK, Ing. Jakub Grepl - FNHK.

9. Varia.

- Brněnské onkologické dny 2019 – prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. pro blok radiační 
onkologie připravuje téma plánování radioterapie. Doporučeny diagnózy zhoubné nádory 
prostaty, plic, mozku, jícnu a žaludku.

- V roce 2019 je plánováno supplementum časopisu Klinická onkologie věnované 
radioterapii, indikačním kritériím a moderním ozařovacím technikám. Výborem 
doporučeno připravit odborná sdělení svým zaměřením i obsahem cílená na širokou 
skupinu všech onkologů i specialistů dalších oborů zabývajících se nádory, nikoliv úzce 
na radiační onkology. 

Termín dalšího zasedání výboru SROBF ČLS JEP:

- 25.1.2019 v rámci PragueONCO 2019 v Praze 9 – Vysočanech v hotelu Clarion.

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera
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