Zápis ze schůze výboru SROBF dne 31.1.2006 na MOU, Brno.
Přítomni: Petera, Lysý, Šlampa, Judas, Dolečková, Macháňová, Horáková, Stejskal
Omluveni: Stankušová, Kubecová, Strzondala
Všichni členové výboru SROBF blahopřáli Doc. Šlampovi k 3. lineárnímu urychlovači, jehož
slavnostní uvedení do provozu předcházelo výborové schůzi.
Sekretariát Doc. Petery bude nadále rozesílat emailové informace s požadavkem na automatické
potvrzení přijetí zprávy, aby se nadále nestávalo, že někteří členové výboru poštu nedostanou.
Byla projednána žádost nemocnice U Sv. Anny o 2. lineární urychlovač. Výbor souhlasí s umístěním
2. lineárního urychlovače ve FN Sv. Anna. Požaduje však zdůvodnění, proč má mít možnost
stereotaktické radioterapie a proč není možné indikované pacienty léčit v MOU. Dvě sousedící
kapacity pro stereotaktickou radioterapii se nezdají být racionální.
Docent Šlampa referoval o postupu akreditací pracovišť pro postgraduální výuku radiační onkologie.
V první vlně by měly získat akreditaci fakultní nemocnice. Znovu byla probírána náplň oboru a
požadavky na výuku. Byl doplněn požadavek na povinné absolvování alespoň jednoho mezinárodního
výukového kurzu ( ESTRO, IAEA) v rámci přípravy na specializační zkoušku.
V aktuální verzi „Úhradové vyhlášky“ byl zpět doplněn obor radiační onkologie mezi obory
oprávněné předepisovat cytostatika, hormonální a biologické preparáty a bylo tak napraveno
administrativní nedopatření, při kterém byl v rozporu se předchozími vyhláškami vynechán.
Všichni členové výboru byli požádáni o připomínky k aktuální verzi koncepce oboru a návrhu
standardů radiační onkologie, vyvěšeným na www.srobf.cz. Termín do příští schůze výboru.
Dále je nezbytné upravit www.srobf.cz jak po stránce grafické, tak obsahové, aby členům SROBF
přinášely užitečné informace. Mimo jiné je nutné je rozdělit na část pro veřejnost a na část přístupnou
pouze členům SROBF, kde by byl dostupný např. adresář členů. Tohoto úkolu se slíbila ujmout prim
Macháňová.
SROBF musí aktivizovat komunikaci s veřejností a se sdělovacími prostředky. Doc. Petera připraví
článek o stavu a úkolech české radiační onkologie pro noviny. Ing. Horáková přislíbila článek o
zajištění kvality v radioterapii.
V roce 2006 se plánuje pokračování projektu MZ Standardy léčebného ozáření a Klinické audity
pracovišť radiační onkologie řízených MZ. V rámci projektu je třeba doplnit standardy radiační
onkologie pro nejčastější diagnózy a provést klinický audit na zbývajících pracovištích řízených MZ.
Doc. Petera napíše dopis ministru zdravotnictví a požádá ho o podporu při budování racionální sítě
pracovišť radiační onkologie v ČR.
Další schůze výboru se uskuteční v březnu 2006. Doc. Petera předběžně navrhuje termín 15.3.2006 na
Klinice onkologie a radioterapie FN Plzeň.

Doc.- MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

