
                       Zápis ze schůze Výboru SROBF konané dne 31.8.2004 
                           v Ústavu radiační onkologie v Praze – Bulovce

Přítomni: Petera, Stankušová, Dolečková, Horáková, Judas, Macháňová, Stejskal, Šlampa,
                za RK:  Kubecová, Strzondala, Šnobr
Omluven: Kovařík
Host:        Dr. J.Kvěch (hlavní autor standardů nenádorové RT)

Schůzi vedl předseda SROBF, doc. MUDr. J.Petera, Ph.D.

PROGRAM:

1) Diskuze, opravy a doplnění jednotlivých návrhů Standardů léčebné péče pro obor radiační
onkologie/radioterapie:
        a) radikální RT (hlavní autor J.Petera)
        b) paliativní RT (hlavní autor M.Macháňová) 
        c) nenádorová RT (RT nezhoubných onemocnění, hl. autor: J. Kvěch)
        d) brachyradioterapie (hlavní autor H.Stankušová)
Hlavní autoři rozešlou opravené/doplněné návrhy standardů jednotlivým členům Výboru (přes
sekretariát doc. Petery) a definitivní připomínky je nutno zaslat zpět autorům do 13.9.2004.

2) Odborné akce na příští rok, které budou podporované SROBF – organizátory osloví a
seznam akcí připraví prim.  Stejskal.

3) Přípravné zasedání mezinárodní redakční rady t.č. polského odborného časopisu
v angličtině „Reports of Practical Oncology and Radiotherapy“ ( vychází od 1996 v Poznani,
web stránky: www.wco.pl/Rpor/index.php ).
Kolegové z Polska usilují o jeho transformaci v mezinárodní středoevropské odborné
periodikum s impaktem, a proto organizují schůzku představitelů všech středoevropských RT
společností ve dnech 3.-4.9.2004, za SROBF je delegován  prim. Stejskal.

4) Diskuze nad materiálem pro MZ ČR „Klinický audit v radiační onkologii/radioterapii“.
Návrh lékařské části  připravil doc. Petera s kolektivem spolupracovníků, návrh části fyzikální
ing. Horáková a dr. Judas. Dr. Judas vznesl připomínku, zda klinický audit bude
synchronizován s audity prováděnými SÚRO (problém dozimetrické techniky – bude řešeno
na schůzce s pověřenými pracovníky MZ ČR).  Definitivní verzi jednotlivých částí
„Klinického auditu“ autoři dopracují a předloží  do 10.9.2004.

5) Doc. Šlampa informoval, že schůzka autorů jednotlivých kapitol učebnice Radiační
onkologie/radioterapie se bude konat během Jihočeských onkologických dnů v Českém
Krumlově (pravděpodobně dne 15.10.). Vhodný prostor zajistí dr. Dolečková.

6)  Na žádost MZ ČR byli  předsedou SROBF na auditory v odbornosti 403 předběžně
navrženi jednotliví členové Výboru SROBF.

7) Dr. Stankušová seznámila schůzi se žádostí ČLK o jmenování kandidátů do akreditačních
komisí pracovišť pro postgraduální vzdělávání. Výbor navrhuje: doc. J.Kovaříka, doc.
K.Odrážku a doc. P.Šlampu.



8) Dr. Stankušová byla významným počtem hlasů zvolena do Výboru ESTRO.

9) Vedení ESTRO plánuje organizaci dalšího odborného kurzu ESTRO v Praze: Molekulární
biologie pro radioterapii (předpokládaný termín 29.5. – 1.6.2005).

10) Předpokládaný termín další schůze – Český Krumlov 14.-16.10.2004 (upřesnění
v pozvánkách).

V Praze dne 1.9.2004
Zapsal: dr. Strzondala                                                            Opravil a schválil: doc. Petera 


