
Zápis ze schůze Výboru SROBF konané dne 01.12.2004 
            na Klinice onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Přítomni:  Petera, Horáková, Macháňová, Stejskal, Šlampa, za RK: Strzondala;
Omluveni:  Dolečková, Judas, Kubecová, Kovařík, Stankušová, Šnobr

Schůzi vedl předseda SROBF, doc.dr. J.Petera

PROGRAM:
1) Zpracovaný dokument koncepce postgraduální výuky v radiační onkologii/radioterapii byla
již odeslána na IPVZ, kde proběhne ještě další její oponentura. V rámci SROBF hlavní
námitkou je doba trvání přípravy – celkem 6 let, která se jeví ve srovnání s jinými obory
dlouhá. Délka přípravy 6 roků včetně společného interního kmene (2 roky) byla stanovena
v souladu  s doporučením ESTRO. K diskuzi přichází návrh trvání přípravy 5 resp. 5,5 roků.
Další námitkou byl požadavek doplnit doporučenou literaturu.

2) Doc. Petera informoval,  že SROBF se připojila k iniciativě Národního onkologického
programu ČR, což přítomní členové  Výboru schválili.

3) Doc. Petera informoval o nutnosti a zahájení přípravy k vypracování mechanismů a
nástrojů spolupráce pracovišť nižšího typu s pracovišti vyššího typu – centry v souladu s
koncepcí oboru a s ustanoveními Národního onkologického programu. Jedná se zejména o
společné diagnosticko-léčebné protokoly, konsiliární a superkonsiliární činnost, společné
vzdělávací programy apod.

4) Dr. Macháňová informovala o přípravách výběrového řízení na urychlovač do Liberce.

5) Další jednání přístrojové komise MZ ČR se koná 13.12.2004, kde v zastoupení doc. Petery
bude SROBF zastupovat prim. Stejskal. 

6) Diskuze nad textem Klinický audit v radiační onkologii/radioterapii včetně seznámení se
s oponentskými posudky. V souladu se zadáním projektu Klinický audit musí ještě do konce
roku proběhnout tzv. pilotní klinický audit, pro nějž bylo zvoleno pracoviště ve FN Hradec
Králové a v druhém termínu pracoviště v MOÚ Brno. Další pracoviště, kde bude třeba
směrovat audit, jsou VFN Praha 2, FTN Praha 4 a ÚRO Praha 8.

7) Rozsáhlá diskuze nad rozpracovanými Standardy lékařského ozáření. Celkem došlo ke
stávajícímu znění  standardů 18 oponentských posudků, z nichž většina byla konstruktivní.
Vzhledem k velkému objemu práce, kterou vyžaduje konečná redakce standardů, a termínu
jejich odevzdání na MZ byl určen mimořádný termín jednání Výboru a přizvaných autorů
pouze k této problematice na 8.12.2004 od 9.00 hod. v SÚRO (areál Zdravotního ústavu,
Praha 10, Šrobárova 48), zajistí Ing. Horáková. Pozvánky rozešle sekretariát doc. Petery.

8) Doc. Šlampa sdělil stav přípravy na monografii Radiační onkologie/radioterapie.

9) Doc. Petera oznámil,  že na základě stanoviska MZ ČR,  lze radiologického fyzika zařadit
do 15. platové třídy pokud tento systematicky provádí pedagogickou a vědecko-výzkumnou
činnost.



10) Další pravidelná schůze Výboru je plánovana na 6.1.2004 v 13hod. na Výstavišti v Brně
během konání Sympozia Onkologie v mammologii a gynekologii (upřesňující pozvánky
s předstihem rozešle sekretariát doc. Petery).

02.12.2004                 zapsal:  dr. Strzondala                    opravil a schválil: doc.dr.Petera


