
    Zápis ze schůze Výboru SROBF ze dne 21.06.2005 

   konané na radioterapeutickém oddělení FN Praha 5 – Motol 

 

 
Přítomní:  Petera, Macháňová, Stankušová, Lysý, Šlampa,  
                 za RK: Kubecová, Šnobr, Strzondala 
Omluvení: Dolečková, Horáková, Judas, Stejskal 
 
Schůzi vedl předseda SROBF, doc. J.Petera. 
 

1) Po rezignaci doc. J.Kovaříka na funkci člena Výboru SROBF (vzhledem k jeho 
dlouhodobému působení v zahraničí) byl do Výboru kooptován v souladu s výsledky 
voleb z roku 2002, prim.dr. Milan Lysý z Ústí n/L. 

2) Komise MZ pro vybranou zdravotnickou techniku se bude konat 23.6. od 10:30 na 
MZ ČR, zúčastní se doc.Petera. 

3) Výbor se seznámil se žádostí Nemocnice Kladno. Následně proběhlo jednání se 
zástupci Nemocnice Kladno (ředitel Dr. Mareš,  prim. Tůma, doc. Novák, 
ing.Bulíčková) k jejich žádosti o schválení urychlovače a vybudování pracoviště IIa  
na RTO Kladno. Dr. Mareš seznámil přítomné s koncepcí Nemocnice a předal všem 
písemné materiály k cílové vizi Nemocnice Kladno včetně plánu vybavení pracoviště 
ozařovací technikou. Problematika existence radiačně onkologického pracoviště 
v Kladně byla široce a odborně prodiskutována s poukazem na skutečnost, že cílem 
SROBF je dobudování/obnova velkých center splňujících daná kritéria pro 
poskytování adekvátní radiačně onkologické péče.  Z propočtů a analýz Výboru 
vyplývá, že veškerou kurativní RT-péči pacientům Středočeského kraje jsou schopny 
zajistit 4 fakultní centra v Praze, a proto budování dalšího RT pracoviště považuje 
Výbor za zbytnou. Hlasováním Výbor SROBF zamítl všemi hlasy žádost Nem. 
Kladno. 

 
4) Jednání se zástupci Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK Praha 2 (doc. Petruželka, 
     doc. Konopásek a dr. Honová) ohledně jejich žádosti o obměnu ozařovací techniky    
(kobalt na urychlovač) a o výhledové instalaci 2. urychlovače. Po obsáhlé diskuzi, ve 
které byla zohledněna deklarována spolupráce pracovišť v rámci  Komplexního 
onkologického centra Praha (Onkologická klinika VFN, URO Bulovka, Onkologické 
oddělení FTN Krč a Ústav na Pleši) výbor se shodl na stanovisku, že žádost podpoří, 
avšak její realizaci podmínil předchozím dovybavením ÚRO Bulovka do cílového stavu 4 
urychlovače. 
 
5) Žádost Nemocnice Znojmo o schválení umístění duálního urychlovače s IMRT. Výbor 

po diskuzi a analýze stavu péče v Jihomoravském kraji žádost jednohlasně zamítl. 
 

6) Žádost Krajské nemocnice Pardubice o ozařovací techniku: výměna kobaltu za lineární  
urychlovač a  doplnění vybavení o novou HDR-brachyterapii. Ohledně urychlovače výbor 
jednohlasně  doporučuje, ve věci HDR-brachyterapie není jednotný, neboť dosavadní síť 
HDR v ČR je dostačující, ne-li předimenzovaná. Výbor doporučuje potřebu HDR 
v Pardubicích ještě zvážit a tento požadavek podrobit  podrobné analýze. 

 
7)  Výbor opět se zabýval myšlenkou vzniku Protonového centra v ČR. Iniciátoři založili 

již v 2001 s.r.o. Proton Therapy Center Czech a nyní organizují vědeckou radu  s mezinárodní 
účastí, která by měla nezávisle a odborně posoudit potřebu výstavby centra protonové terapie 



v ČR. Výbor se shoduje, že jeho předchozí zamítavé stanovisko k uvedenému projektu je i 
nadále aktuální. 

 
8) Novelizace Vyhlášky č. 589/2004 Sb. (o úhradách léčiv), která byla zveřejněna 

v polovině června t.r. jako Vyhl. č. 225/2005 Sb.,  nepřinesla dříve projednanou na MZ ČR 
opravu definice symbolu „ONK“.V této souvislosti Výbor pověřil předsedu, aby v předmětné 
věci za součinnosti ostatních členů výboru vstoupil aktivně v jednání s nejvyššími 
představiteli MZ, ČLK a ČLS JEP. 

 
9) Doc. Petera informoval, že Klinice onkologie a radioterapie v Hradci Králové byla na 

Kolegiu rektora UK udělena akreditace pro postgraduální vzdělávání v oborech radiační 
onkologie a klinická onkologie. 

 
10) V březnu 2005 byly jmenovány akreditační komise MZ ČR pro jednotlivé medicínské 

obory. V komisi pro obor radiační onkologie jsou: Petera, Stankušová, Šlampa, Kubecová, 
Spurný, Macháček, Finek, Konopásek, Feltl, Kiss. Výbor se pozastavuje nad skutečností, že 
mezi členy jsou jmenováni i lékaři bez příslušné erudice v oboru. 

  
11) Doc. Šlampa ve spolupráci s ostatními členy Výboru připraví pracovní znění 
akreditačních podmínek pro obor radiační onkologie. 
 
12) Výbor na základě požadavku MZ ČR projednal cílový optimální stav vybavení 
ozařovacími přístroji a navazující technikou dle jednotlivých pracovišť a regionů a 
provedl aktualizaci tabulkového přehledu ozařovací techniky (viz samostatná tabulka). 
 
13) Výbor se seznámil s vypořádáním námitek oponentů k jednotlivým vypracovaným 
léčebných standardům. Ve Věstníku MZ ČR by  měly být v dohledné době zveřejněny 
k následujícím dg: C50, C20, C34 a C61. 
 
14) Úspěšně běží projekt klinických auditů v souladu s požadavkem státních orgánů. 
Výbor odsouhlasil provedení kompletních klinických auditů pro 2. pololetí 2005 na 
následujících pracovištích: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK (provedou 
H.Stankušová, K.Odrážka,  S.Medková), Ústav radiační onkologie FN Praha 8-Bulovka 
(provedenou P.Šlampa, J.Petera, Eva Plášilová ) a  RTO FN Praha 5-Motol (provedou 
P.Šlampa, M.Lysý, ). Jména členů auditorských týmů za radiologické fyziky budou 
oznámeni RNDr. L. Judasem. Doc. Šlampa informoval, že v září 2005 je plánován 
mezinárodní audit na pracovišti radiační onkologie MOÚ v Brně. 
 
15) Dr. Stankušová informovala o návrhu prof. Maciejewského z Gliwic (kopie dopisu 
rozeslala mailem) ve věci společných středoevropských grantů, projektů apod. v RT. 
Setkání zástupců jednotlivých národních odborných společností je plánováno v rámci 
brachy-sympozia v Glivicích 17.-19.11.2005. 
 
16) Výbor se seznámil s nabídkou MUDr. Šebka (ČLS JEP) k provozování oficiálních 
webových stránek SROBFu za úhradu, částečně hrazenou z reklamy odborných firem. 
Výbor se k návrhu vyslovuje kladně, avšak otázku financování bude nutné detailně 
projednat na další schůzi. 
 
17) Dr. Stankušová podala informaci z ESTRO: kladné hodnocení kurzu o molekulární 
biologii pro radiační onkology, který proběhl v květnu v Praze, a dále o chystaných 



akcích: v 3/2006 bude v Praze pořádán kurz v brachyterapii a v 11/2006 ve Vídni bude 
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) pořádat mezinárodní symposium o 
zabezpečení kvality v souvislosti s užíváním ionizujícího záření v medicíně (kongresový 
poplatek nulový, nutno se hlásit prostřednictvím státních institucí - MZ ČR, SÚJB). 
 
18) Členové výboru byli informováni o průběhu setkání zástupců jednotlivých radiačně 
onkologických pracovišť v areálu Horalka ve Sněžném v Orlických horách, které 
proběhlo 17.-19.6.2005, a kde byla dohodnuta rámcová spolupráce a koordinace 
léčebných protokolů u vybraných diagnóz mezi jednotlivými pracovišti. Všem byl 
poskytnut zápis z tohoto jednání. 
 
19) Předběžný termín příští schůze:  září/říjen 2005. 
 
Zapsal: 21.6.2005  dr. Strzondala                            Schválil: doc.dr.Petera 
 

 


