
           Z á p i s  

 ze schůze výboru SROBF,  konané 17.2.2007 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové 

 
Přítomní:  Dolečková, Horáková, Macháňová, Stankušová, Judas, Petera, za RK: Strzondala 
Omluvení: Lysý, Stejskal, Šlampa,  za RK: Kubecová, Šnobr 
Hosté: dr. Kubeš (FN Ostrava-Poruba) 
 
Schůzi vedl předseda SROBF, doc. dr. J.Petera. 
 

1) Host schůze, dr. Kubeš z FN Ostrava-Poruba seznámil přítomné s dříve avízovaným 
projektem Randomizované prospektivní multicentrické studie studující dva režimy 
kurativní teleradioterapie u pokročilých ORL nádorů, na které by participovalo min. 5 
pracovišť. Žádá výbor o záštitu nad studií, současně žádá o pomoc při zajištění osoby 
statistika a datamanažera. Po diskuzi všech zúčastněných Výbor přijímá záštitu nad 
touto plánovanou studií a současně se zavazuje vystavit projekt studie na webových 
stránkách www.srobf.cz  k připomínkám či doplňkům, a  případně k přihlášení dalších 
pracovišť. Datamanažera zajistí doc.Petera, možnosti oslovení biostatistiků je více 
(Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU Brno - doc. Dušek,  Katedra aplikované 
matematiky PřF MU – prof. I.Horová,  a další přes dr. Judase).  

 
2) Aktualizovaná verze oboru Radiační onkologie bude do tří dnů rozeslána mailem. 

Připomínky a  opravy nutno zaslat  zpět na sekretariát doc. Petery do 28.2.2007, kde 
bude provedena konečná redakce.  Znění konečné verze bude opět rozesláno ke 
kontrole členům Výboru a RK tak, aby do poloviny března 2007 mohla být odevzdána 
na MZ ČR. 

 
3) Volby nového výboru a revizní komise SROBF. Volební schůze vzhledem k časové 

tísní byla v souladu se stanovami přeložena ze zimního termínu na jaro 2007.   Výbor 
se usnesl, že volby opět proběhnou jednokolově, prezenční formou, tajně  na tzv. 
volební (plenární) schůzi členů SROBF. Bude voleno 9 členů výboru (7 lékařů a 2 
fyzikové) a 3 členové RK (2 lékaři a 1 fyzik).  Kandidátní volební listina bude totožná 
se seznamem členů (platících příspěvky) k 28.2.2007 dle evidence  Sekretariátu ČLS 
JEP.  Organizace voleb a jejich provedení bude v souladu se Stanovami ČLS JEP.  
Každý člen SROBF obdrží podrobnou písemnou informaci s předstihem, která bude 
obsahovat i návratku s Písemným souhlasem s prací ve volených orgánech SROBF, 
bude-li člen do některého z orgánů zvolen, a nebude-li na volební schůzi osobně 
přítomen. Občerstvení během schůze a případný kulturní program poté (divadlo, 
koncert vážné hudby …) jsou zatím předmětem jednání.  
TERMÍN VOLEB/PLENÁRNÍ SCHůZE: sobota 19.5.2007 od 13:00 hod ve velkém 
sále Lékařského domu v Praze 2 (dřívější termín se nepodařilo dohodnout).  
Přesný program voleb, organizace, návrh volebního lístku a další budou  členům 
výboru a RK rozeslány k připomínkování v pozdějším termínu. 
 

4) Doc. Petera poukázal na relativně úzký rozsah služeb, které Společnost poskytuje 
svým členům (webové stránky, léčebné protokoly, Zpravodaj …), proto navrhuje, aby 
Výbor inicioval založení Referátového sešitu „Radiační onkologie“, který by 
pravidelně (měsíčně či 2-měsíčně) přinášel informace o zásadních článcích a 
publikacích z oboru za předchozí období. Výbor po diskuzi souhlasí, předem však je 
nutno vytvořit databázi autorů rešerší a přehledů (oslovením potenciálních autorů na 

http://www.srobf.cz/


svých pracovištích byli pověřeni všichni členové výboru, jména s kontakty zasílat doc. 
Peterovi).  
V souvislosti s podporou členů, dr. Strzondala vyslovil návrh, zda by Výbor SROBF  
nenašel možnost finančního příspěvku či přímo zakoupení nové učebnice Radiační  
onkologie pro mladé členy Společnosti, jenž jsou v předatestační přípravě.  

 
5) Ing. Horáková informovala o nutnosti aktualizace dat (hlavně jména vedoucích 

pracovníků a kontakty) v databázi pracovišť radiační onkologie. Za tím účelem rozešle 
strukturovaný dotazník jednotlivým vedoucím fyzikům k doplnění a opravám. 

 
6) Doc. Petera informoval, že léčebné  standardy v radiační onkologii po opravách a 

doplnění představují nyní cca 200 stránkový materiál. Do budoucna je žádoucí 
standardy opatřit interaktivním obrazovým materiálem (výstupy ze simulátoru, CT 
apod.) pro větší názornost a metodický přínos. 

 
7) Předpokládaný termín další schůze: úterý 22.3.2007 od cca 16hod, Nem. Na Homolce, 

Praha 5, po skončení semináře „Moderní trendy v radioterapii“.  
 
 

Hradec Králové dne 17.2.2007 
Zapsal: dr. Strzondala                                            Opravil a schválil: doc.dr. Petera 

 
 


