
 
 
 
 

Zápis ze schůze Výboru SROBF ze dne 21.3.2006 
konané na SÚRO, Šrobárova, Praha 10 

 
Přítomni : Petera, Macháňová, Stankušová, Stejskal, Lysý, Horáková, Šlampa, Judas, za RK : 
Kubecová 
Omluveni : Dolečková, Šnobr, Strzondala (RK) 
 
 
 
Schůzi vedl předseda SROBF : Doc. Petera 
 

1) Koncepce oboru radiační onkologie zůstává zatím platná z r.2002.Jsou plánovány 
úpravy do konce června 2006.Ostatní části budou vypracovány jako její přílohy ( 
standardy, podmínky akreditace, klinické audity aj.) Očekávají se materiály z ESTRA , 
v souladu s nimi pak budou dopracovány materiály platné pro ČR. 
Odborné standardy radiační onkologie ( pro jednotlivá nádorová onemocnění ) by měly 
být vypracovány společně  se standardy pro klinickou onkologii. 
 
2) Dr.Macháňová vypracovala návrh na úpravu webových stránek SROBF a jejich 
průběžnou aktualizaci a provázanost se stránkami ESTRO, ČOS, ÚZIS aj.Stránky by měly 
obsahovat kromě standardů platné legislativní předpisy pro obor radiační onkologie 
(Atomový zákon, Vyhlášky SÚJB aj.), kalendář akcí, vzdělávání v oboru radiační 
onkologie, inzertní rubriku, přihlášku pro vstup do SROBF, odborné novinky a také 
informace pro pacienty a jejich rodinné příslušníky,Pro členy SROBF vypal byla možnost 
vstupu pod heslem na další bližší informace. 
Společnost poskytne záštitu těm akcím, které požádají a předloží vybrané téma. 
 
3) Doc.Šlampa informoval o Brněnských onkologických dnech, kde se plánuje 1 blok 
s tematikou radioterapie. 
 
4) V souvislosti s přijatým Katalogem prací bylo diskutováno zařazení asistentů radiační 
onkologie do mzdové třídy (9), které je odlišné od radiologických asistentů diagnostiky 
(10), přestože odborná náročnost je minimálně stejná. Předseda SROBF doporučí event. 
změnu v katalogu prací. Nutno však, aby radiologičtí asistenti byli více aktivní ve své 
odborné společnosti, event. vytvořili sekci při SROBF. 
 
5) Předseda SROBF informoval o faktu, že již před mnoha týdny žádal společně 
s předsedou ČOS prof.Vorlíčkem o přijetí u ministra zdravotnictví z důvodu řešení 
přístrojového vybavení a celé koncepce radiační a klinické onkologie.Do dnešního dne, 
však ku přijetí nedošlo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6) Bodové ohodnocení výkonu v radiační onkologii nesplnilo očekávání vzhledem 
k limitům,Nutná úprava koncepce a vydefinování pracoviště. 
 
7) SROBF vysloví nesouhlas s přílohou zákona - Zdravotnické zařízení lůžkové péče, kde 
je zcela nevyhovujícím způsobem (chybně) charakterizována náplň oboru klinické a 
radiační onkologie. 
 
8) Dr.Stankušová informovala o aktivitách ESTRO, o blížícím se ESTRO kurzu 
v brachyterapii, který se bude konat v Praze (25.3.- 30.3.2006).Dále informovala o 
možnosti podpory  účasti na některých mezinárodních akcích  Atomovou agenturou.Je 
třeba vždy poslat žádost na SUJB (p.Klenové), odkud bude poslána do 
Atom.agentury.Kopii žádosti je třeba poslat Dr.Stankušové. 
 
9) Doc.Šlampa informoval o činnosti akreditační komise, která se schází v den schůze 
výboru SROBF (21.3.2006 odpoledne na MZ) a kde mají být schvalována první 
pracoviště, která o akreditaci požádala. 
 
 
 
 
Dne 21.3.2006                Zapsala za revizní komisi M. Kubecová  
 
      
 
       Doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. 
       Předseda SROBF ČLS JEP 
 
 


