
Zápis ze schůze výboru SROBF konaného dne 16.6.2004 v Jihlavě. 

Přítomni: Stankušová, Macháňová. Dolečková, Stejskal, Kovařík, Šnobr, Petera.
Ostatní omluveni.

Program: 

1. Výbor potvrdil své předchozí positivní stanovisko s vybudováním radioterapeutického
pracoviště v Baťově nemocnici ve Zlíně. Vzhledem k časovému harmonogramu
rozloženému na několik let však zároveň souhlasí s dovybavením pracoviště
v Holešově lineárním akcelerátorem, protože pracoviště Prim. Zajíce je ve stávající
koncepci oboru radiační onkologie vedeno jako typ IIA.Dále výbor potvrdil zamítavé
stanovisko k umístění lineárního akcelerátoru v Kladně, protože koncepce preferuje
koncentraci radioterapie do limitovaného počtu komplexně vybavených pracovišť , tj
typu I a IIA. Pro kladenské pacienty je dosažitelný Ústav radiační onkologie Bulovka a
FN Motol, které jsou schopny poskytnout kvalitní léčbu.

2. Petera informoval, že na žádost prof. Seemanové z ČLS definoval obor radiační
onkologie pro jednání s pojišťovnou. Tato definice vychází z European Curriculum for
Radiation Oncology/Radiotherapy a zdůrazňuje, že radiační onkologie/radioterapie je
obor klinické medicíny, který používá ionuzující záření buďto samotné nebo
v kombinaci s jinými modalitami, tj chemoterapií, hormonální léčbou a biologickou
terapií.  

3. Standardy lékařského ozáření –  23.9.04 proběhne na MZČR schůzka, na které by měl
být definován dopad klinických auditů a vyřešeno jejich financování. Dále je nutné
svolat schůzku autorů standardů a dospět ke shodné formální úpravě. 

4. Závěrečné kolo DŘ , na kterém by měly být schváleny změny v kalkulačních listech
pro radioterapii, se odkládá z 29.6.2004 na podzim.

5. Doc. Kovařík informoval o činnost Katedry radiační onkologie, proběhlých atestacích
a jednání o náplni předmětu. 

6. Prim Stankušová bude zastupovat SROBF na QUARTS workshopu v Bruselu, kde
bude prezentovat infrastrukturu a stav radioterapie v ČR. Akce se koná 25. –
26.6.2004. 

7. Dr Petera informoval o ESTRO foru for Central and Eastern Europe on education,
infrastructure and health economis in RT, které se koná 8.-11.7.04 v Gliwicích.
Podklady pro jednání je nutné dodat do 28.6.2004 do kanceláře ESTRO. Doc. Kovařík
připraví podklady týkající se náplně předmětu radiační onkologie v ČR a systému
postgraduální výuky, Doc. Petera údaje o nádorové epidemiologii, počtech pacientů
léčených zářením, podílu radikální a paliativní radioterapie a způsobu financování.

8. Výbor projednal podklady Doc. Šlampy o chystané monografii Radiační onkologie,
která je myšlena jako publikace pod záštitou SROBF a je sponzorována Ligou proti
rakovině Praha. Výbor doporučuje schůzku autorů s přesným vymezením rozsahu a
formálního členění kapitol a subkapitol a dále účast radiačního fyzika na této
publikaci. 

Další schůze výboru se uskuteční po prázdninách. 

Zapsal : Dr Petera 


