
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a  

             fyziky (SROBF) ČLS JEP konané dne 9.11.2005  
                                (Ústav radiační onkologie, FN Bulovka,  Praha) 
 
 
Přítomni : Petera J., Stankušová H., Šlampa P., Macháňová M., Dolečková M., Stejskal J., 
Horáková I., Judas L, Kubecová M. (revizní komise).  
Omluveni : Lysý M., Strzondala W., Šnobr J.  
 

1) Byla podána předběžná informace o proběhlých klinických auditech na 
Onkologickém oddělení FN Motol, Ústavu radiační onkologie FN Bulovka a 
Onkologické klinice VFN Praha (Doc.Petera, Dr.Stankušová, Doc.Šlampa). 
Definitivní zpráva bude vypracována a předána jednotlivým pracovištím, na nichž 
audit proběhl.Všeobecně bylo shledáno, že klinické audity mají význam a jejich cílem 
je zlepšit kvalitu pracovišť (odpovídající technické vybavení, správné pracovní 
postupy, léčebné protokoly aj.) . Začátkem roku 2006 je plánován audit na 
Radioterapeutické a onkologické klinice FNKV Praha, Onkologickém oddělení FN 
Plzeň a dalších. 

2) Dr.Stankušová sdělila předběžné výsledky zpracované z dotazníků rozesílaných na 
pracoviště radiační onkologie (v ZZ řízených státem), jejichž definitivní podoba je 
určena pro potřeby MZ ČR a bude vypracována do 15.12.2005.Zpracované výsledky 
budou zaslány pracovištím, které se na dotazníku podílely s tím, že bude označeno 
pouze  jejich pracoviště a ostatní budou uvedena anonymně. Předběžně bylo 
konstatováno, že v ČR je nyní 1 lineární urychlovač na 350 000 obyvatel (1 
megavoltový ozařovač, tj.lineární urychlovač nebo kobaltový ozařovač).  

3) Doc.Petera informuje o pokračování projektu Standardy léčebného ozáření v roce 
2006.Budou vypracovány standardy léčebné péče pro jednotlivé diagnózy.Existující 
standardy budou aktualizovány. Dr.Judas sděluje, že bude třeba přepracovat fyzikální 
část týkající se auditů, tak aby byla v souladu s Evropskou unií. 

4) Doc.Šlampa, jako předseda Akreditační komise MZ ČR pro radiační onkologii 
informoval o připravených základních požadavcích pro udělení akreditace.Tyto jsou 
vyvěšeny na webových stránkách MZ ČR a budou rozeslány členům Výboru a 
vyvěšeny na webových stránkách SROBF. Dále informoval o tom, že byl schválen 
další člen Akreditační komise, doc.Vaňásek z Pardubic. Otevřená zůstává otázka 
odstoupení z členství v Akreditační komisi pro radiační onkologii Dr.Kisse, který není 
radiačním onkologem. Dr.Judas pak sděluje, že sekce fyziků má akreditační komisi, 
kde obor radiační fyzik je zastoupen pouze jedním členem.Vypracované požadavky 
zašlou na výbor společnosti SROBF k posouzení do konce listopadu 2005. 

5) Doc.Petera informoval o průběhu přístrojové komise MZ ČR. Bylo konstatováno, že 
problémy s přístrojovou technikou jsou důsledkem problému celé koncepce pražského 
zdravotnictví. 

6) Dr.Stankušová podala informace z ESTRO, kde proběhly volby. Novým prezidentem 
se stal prof.Baumann z Drážďan.Vytvořila se nová skupina zabývající se klinickými 
audity. Na rok 2006 je plánováno celkem 16 ESTRO kurzů. Ve dnech 26.-30.3.2006 
proběhne v Praze ESTRO kurz v brachyterapii, kde bude snížen účastnický poplatek 
minimálně pro členy ESTRO na 250 Euro a pro nečleny na 290 Euro. Dále 
informovala o možnosti žádat o finanční podporu pro účast na ESTRO kurzech a to 
pro rok 2007 přes Atomovou agenturu.Velká ESTRO konference se bude konat 
v Lipsku ve dnech 8.-12.10.2006. Dne 17.11.2005 je plánováno setkání v Glivicích 
(Polsko), jehož cílem je vytvořit Evropskou onkologickou skupinu.Za ČR pojede 



doc.Petera. ESTRO nabízí možnost zorganizovat výukový kurz pro ČR, event. pozvat 
přednášející z ESTRO na vzdělávací kurzy v ČR. Dr.Macháňová nabídla možnost 
organizace kurzu v Liberci, kde je nové dobře vybavené kongresové centrum. 
Doc.Petera uvedl možnost publikovat v mezinárodním časopise Reports of Practical 

Oncology and Radioterapy, který vychází v Polsku a usiluje o získání impaktu (viz 
www. wco.pl/Rpor), a doporučil rozvíjet spolupráci s polskými radiačními onkology.   

7) Doc.Petera uvedl., že existuje nová verze internetových stránek SROBF od 
8.11.2005.Bude připravena i zkrácená anglická verze. Požadavky na umístění 
informací na webových stránkách SROBF mohou zájemci posílat na adresu předsedy 
SROBF, doc.Petery (petera@fnhk.cz). 

8) O spolupráci s Českou onkologickou společností ČLS JEP informoval doc.Petera a 
dr.Stankušová. Spolupráce je dobrá, ale SROBF by se měla více podílet na 
spolurozhodování v onkologii.Byla připomenuta problematika podávání žádostí o 
vytvoření KOC/KOS v ČR (termín do konce 11/2005).   

9) Akce Horalka, jejímž cílem bylo vytvoření multicentrických studií v ČR pokračuje. 
Některé projekty se již zdárně rozjíždějí (ORL), jiné se připravují.Bylo shledáno, že 
existuje  mnoho zajímavých námětů, jejichž realizace by jistě byla přínosem. 

10) Dr.Stejskal uvedl kalendář akcí garantovaných SROBF na rok 2006 (Brno-
leden/gynekol. a mamol.; Staškův den – březen, Praha; BOD - květen, Brno; Nový 
Jičín -  září/brachyterapie; JOD – říjen, Český Krumlov). Pokud by některá další akce 
měla být zařazena do tohoto kalendáře, je nutno sdělit urychleně dr.Stejskalovi. Jenom 
pak může být akce hodnocena kredity. Dr.Judas připomíná, že pokud by kreditní body 
měly být uděleny fyzikům, je nutno požádat odbornou společnost fyziků. Kalendář 
bude na web-stránkách společnosti a bude uveřejněn ve zpravodaji SROBF. 

11) Dr.Kubecová přednesla zprávu revizní komise, která shledala hospodaření SROBF 
v celkové bilanci vyrovnané a neshledala žádné pochybení. Konstatovala, že členská 
základna má  celkem 190 členů, z nichž 24 nezaplatilo příspěvky.   

12) Různé : a/ Doc.Šlampa informoval o přípravě Brněnských onkologických dnů (BOD), 
kde by měla být zastoupena sekce radiační onkologie.V rámci BOD by mohla být 
pokřtěna nová monografie Radiační onkologie, připravovaná kolektivem autorů, 
pokud nenastane nečekaná časová prodleva.b/ byla projednána obměna simulátoru 
v Liberci a  obměna simulátoru + brachyterapie v Pardubicích. c/ Doc.Petera přečetl 
dopis pracoviště z Nového Jičína o podporu na vytvoření satelitních onkologických 
ambulancí.Výbor SROBF se nebude  k této záležitosti vyjadřovat, neboť se domnívá, 
že je plně v kompetenci provozovatele zařízení a zdravotních pojišťoven. d/ termín a 
místo konání další schůze výboru SROBF bude upřesněno později. 

 
 
 
 
V Praze dne 11.11.2005             Vypracovala M.Kubecová                        Schválil: J.Petera 


