
Schůze Výboru SROBF konaná dne 26.02.2005 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové
                u příležitosti Hradeckých dnů a 1. Konference SROBF .

Přítomni: Petera, Stankušová, Dolečková, Horáková, Macháčková, Judas, Stejskal, Šlampa,
                za RK: Šnobr, Strzondala
Omluveni: Kubecová, Kovařík
Host: doc.B.Konopásek (za KOC Praha)

Schůzi vedl předseda Výboru SROBF, doc.dr. J.Petera, Ph.D.

PROGRAM:

1) Host schůze, doc. B.Konopásek (Onkologická klinika VFN Praha 2) se dostavil jako
představitel Komplexního onkologického centra Praha, který zdůvodnil myšlenku
KOCu, a seznámil s jeho strukturou. Ve společné diskuzi bylo konstatováno, že
dosavadní spolupráce a komunikace v rámci KOCu z pohledu radiační onkologie
nejsou optimální. Dále doc. Konopásek sdělil, že přibližně polovina teritoria
Středočeského kraje je z hlediska onkologické péče koordinována z KOCu.  Doc.
Konopásek sdělil představu vedení,  že spolupráce a koordinace jednotlivých
pracovišť KOCu by měla v budoucnu probíhat následovně: ÚRO FN Bulovka –
špičková radiační léčba, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK – špičková chemo- a
bioterapie, Pleš – hospicová péče s možností paliativní radiační léčby (kobalt).
Předseda SROBF v závěru sdělil, že na pracovištích v přímé působnosti MZd
proběhne klinický audit, který by měl v důsledku vést k eliminaci nedostatků a
problémů jednotlivých pracovištích a celé sítě.

2) Dr. Strzondala informoval o problematice preskripčního symbolu „ONK“ v nové tzv.
úhradové vyhlášce (Vyhl. MZd ČR č. 589/2004 Sb.), podle které vyšel Číselník HVLP
VZP s platností od 1.1.2005, a v níž byla nekoncepčním zásahem úředníků MZ ČR
vynechána naše odbornost k vysvětlení uvedeného symbolu. Přes předsedu Komise
pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP, prof. Švihovce, a stejně přímým
dopisem předsedy SROBF, doc. Petery, byla okamžitě kontaktována ředitelka odboru
farmacie MZ ČR, dr. K.Bartíková. V odpovědi, kterou poskytla, nepravdivě odkazuje
na právní normy a de facto se vyjadřuje ve smyslu, že náš obor neexistuje. Vzhledem
k této skutečnosti, předseda SROBF, písemně oslovil prezidenta ČLK, dr. D.Ratha, a
nezávisle doc. Kovařík, jako vedoucí Katedry klinické onkologie IPVZ, náměstka MZ
ČR, dr. D.Štamberu. Vzhledem k závažnosti problematiky Výbor pověřuje doc. Peteru
a dr. Strzondalu odesláním dopisu přímo k rukám ministryně zdravotnictví ČR, doc.
M.Emmerové.

3) Výbor se opět podrobně zabýval sítí RT pracovišť, která se v zásadě shoduje se sítí
onkologických center vypracovaných Výborem ČOS, a vybavením jednotlivých
pracovišť dle tabulky zpracované ing. Horákovou podle závěrů předchozích jednání.
Výbor konstatuje, že problémy a nejasnosti v uspořádání sítě jsou pouze v Praze a
návazně ve Středočeském kraji, a dále v Brně. Vypracovanou tabulku je nutné
konsultovat s jednotlivými pracovišti a ujasnit, zda návrhy na dovybavení jsou
v souladu s vlastními plány těchto pracovišť. Dále je zapotřebí najít společná kriteria
s ČOS pro zařazení pracovišť do jednotlivých kategorií ( zejména I a II). 

4) Výbor projednal žádost Radioterapie a.s. Nový Jičín o zařazení do pracovišť I. stupně.
Po diskuzi výbor konstatuje, že pracovišti chybí vlastní lůžková kapacita v odbornosti
403 (příp. 402), počet laborantů je neodpovídající, chybí místní dostupnost odd.
nukleární medicíny, není přímá vazba na univerzitu/vysokou školu. V závěru se výbor



usnesl, že žadateli doporučí,  aby před definitivním vyjádřením, požádal o provedení
klinického auditu.

5) Výbor projednal žádost Masarykova onkologického ústavu v Brně o instalaci 4.
lineárního urychlovače, kterou předložil doc. Šlampa. Výbor konstatoval, že vítá
rozšířování stávajících center, avšak vzhledem s plánovaným rozšířením center
v Brně, pověřil doc. Peteru, aby kontaktoval vedoucího Univerzitního onkologického
centra v Brně stran koncepce onkologické péče v Brně a celém Jihomoravském kraji.

6) Doc. Petera oznámil, že na víkend 4. -6.5.2005 v lokalitě Horalka v Orlických horách
se připravuje setkání Výboru SROBF se zástupci RT pracovišť v ČR. Smyslem setkání
by měla být příprava multicentrických projektů v rámci České republiky. 

7) Příští schůze se pravděpodobně uskuteční v dubnu/květnu 2005 – termín a místo
konání s předstihem oznámí doc. Petera.

V Hradci Králové 26.02.2005
                                                zapsal:  dr.W.Strzondala     opravil a schválil: doc. J.Petera

    
   


