
Zápis ze schůze výboru SROBF konané dne 25.1.2019 během konference PragueOnco.

Přítomni (bez titulů): J. Petera, M. Kubecová, R. Soumarová, L. Petýrková Janečková, M. 
Doležel, S. Machala, K. Odrážka, P. Šlampa, M. Vošmik
Za revizní komisi: B.Malinová

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

Jednání
1. Kontrola plnění úkolů minulé schůze. Připomínky k Modré knize byly autorům 

zaslány.
2. Prof. MUDr. Pavel Šlampa informoval o jednání VR ČLK, které proběhlo 24.1.2019. 

VR se věnovala reklamě PTC a konstatovala, že reklama PTC je neetická, klamavá a 
zavádějící, dehonestuje jiné terapeutické přístupy (fotonovou terapii /FT/, 
chirurgickou léčbu), zamlčuje léčebné komplikace.

3. Prof. MUDr. Petera sdělil, že doc. RNDr. L. Dušek dokončil analýzu dostupných dat o
protonové terapii /PT/ v léčbě karcinomu prostaty. Tato analýza bude publikována.

4. Ing. Machala informoval výbor o jednání držitelů povolení, na němž vystoupila Ing. 
Petrová ze SUJB. V rámci své prezentace kritizovala výbor SROBF za jeho odpor 
vůči protonové terapii v ČR a vyjádřila názor, že indikace k protonové terapii se 
opírají o odborně nesprávné legislativní požadavky. Prof. MUDr. Šlampa zašle Ing. 
Petrové dopis, ve kterém jí postoj SROBF k protonové terapii vysvětlí.

            Výbor společnosti je jinak příznivcem protonové terapie, která je založena na 
důkazech (EBM), nepodporuje protonovou terapii u pacientů, u nichž to není podloženo 
důkazy, pak se 
            jedná o mrhání ekonomickými prostředky. Členové výboru souhlasí s uveřejněním 
tiskové zprávy o stanovisku Výboru k protonové terapii. 

5. Výbor společnosti  nesouhlasí s formulací novely vyhlášky 134/1998 Sb. platné od 
1.1.2019 , kde je uveden text: "nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně 
i v případě použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická 
radioterapie, radiochirurgie, tomoterapie)", a doporučuje nahrazení textem "nemožnost
dodržení tolerančních dávek na zdravé tkáně a orgány i v případě použití moderních 
technik fotonové radioterapie (IMRT,
stereotaktická radioterapie, radiochirurgie, tomoterapie)." (viz korespondence 
31.10.2018) Výbor bude žádat MZ o úpravu textu. Úpravu textu na webu SROBF 
zajistí doc. Soumarová. 

6. Výbor společnosti se věnoval přípravě voleb do Výboru a Revizní komise, volby 
budou probíhat jednokolově kombinovanou formou: elektronicky a korespondenčně, 
proběhnou v termínu 11.3. – 7.4.2019.

7. Výbor podporuje stanovisko Asociace děkanů k uznávání lékařské praxe.
8. Výbor vyjadřuje podporu žádosti FN Ostrava, podané na MZ, o certifikaci 

„Stereotaktické radiochirurgie – neinvazivní ablace ventrikulární tachykardie“.
9. Termín další schůze Výboru bude stanoven dodatečně.

Zapsala: B. Malinová


