
Zápis z jednání výboru SROBF konaného 5.9.2007 v Praze v Ústavu radiační onkologie na 
Bulovce 
 
přítomni (bez titulů): Petera, Šlampa, Feltl, Odrážka, Kubeš, Judas, Horáková, Berkovský, 
Kubecová, Soumarová 
 
omluveni (bez titulů): Macháňová, Hónová 
 

1. všechny přítomné přivítal předseda společnosti doc. MUDr. Jiří Petera, PhD a 
primářka Ústavu radiační onkologie MUDr. V. Stáhalová, Csc.  

2. doc. Petera, PhD. informoval o odpovědi ředitele Mgr. Kuny, ředitele Odboru 
evropských fondů, ohledně čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie na 
přístrojové vybavení v onkologii. Mgr. Kuna potvrdil, že tyto prostředky by opravdu 
měly být České republice přiděleny a jejich rozdělení bude probíhat v součinnosti 
s koncepcí oboru 

3. prim. Stáhalová se bude ve spolupráci s výborem SROBF podílet na jednání 
s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami ohledně financování 
výkonů v radioterapii. Bude provedena ekonomická kalkulace výkonů na jednotlivých 
pracovištích, což bude podkladem pro další jednání. Bylo navrženo k obecným 
kalkulacím přizvat i doc. RNDr. Duška, PhD. 

4. Je nutné vytvořit kalkulační listy pro nové výkony: intersticiální BRT karcinomu 
prostaty (zpracuje Soumarová), permanentní BRT karcinomu prostaty (Soumarová), 
IGRT, hypertermie celotělová i regionální (Kubeš), extrakraniální stereotaxe 
(Šlampa), intraoperační radioterapie (Soumarová?) 

5. výbor byl informován doc. Šlampou a doc. Peterou o doplnění a úpravě standardů 
v radiační onkologii, které budou zveřejněny ve formě Věstníku MZ nebo v podobě 
elektronické na internetových stránkách 

6. výborem byla projednávána Koncepce oboru radiační onkologie  
a) výhrady členů výboru proti indikacím terapie kobaltem, kobaltová terapie 

ponechána pouze pro paliativní výkony po přechodném období, které bude 
ukončeno 31.12.2008 

b) sjednocena terminologie pro aplikaci systémové léčby 
c) upravena zodpovědnost radioterapeuta 
d) byla definována vybraná centra pro speciální techniky: „Centra provádí 

diferenciovaně podle příslušného vybavení mimořádně náročné specializované 
výkony, např. IMRT a IGRT techniku radioterapie, stereotaktickou 
radioterapii, intersticiální brachyterapii (prsu, prostaty, sarkomů aj.), 
intraoperační radioterapii, celotělové ozařování, hypertermii a ozařování 
dětských pacientů.“ 

e) radioterapeutická pracoviště byla rozdělena na kategorie pracovišť 
zajišťujících radikální léčbu zářením a pracovišť zajišťující paliativní léčbu. 
Pracoviště zajišťující radikální léčbu zářením by měla být vybavena minimálně 
2 lineárními urychlovači 

7. členská základna by měla být lépe informována o činnosti výboru SROBF, všichni 
členové SROBF, pokud budou souhlasit, pravidelně obdrží formou emailových zpráv 
zápisy ze zasedání výborů SROBF 

8. dr. Judas informoval o možnosti pro absolventy matematicko–fyzikálních oborů 
přihlásit se na akreditovaný kvalifikační kurz, který je požadovaný v přípravě 
radiologických fyziků 



9. členem lékové komise za Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky zůstane dr. 
Strzondala 

10. doc.Odrážka: vedoucí kateder byli požádáni o specifikaci činností lékařů 
v kategoriích: lékaři s praxí kratší než 2 roky, delší než 2 roky a po atestaci. Členové 
výboru se k těmto kategoriím vyjádří 

11. Společnost pro radiobiologii a krizové plánování bude v roce 2009 pořádat v ČR 
Evropskou radiobiologickou konferenci. SROBF byla dotázána, zda chce být 
spoluorganizátorem. Výbor SROBF souhlasí, na zasedáních vědeckého výboru 
konference se bude účastnit dr. Vošmik 

12. dr. Kubeš vznesl poznámku ohledně systému vzdělávání radiologických asistentů, kdy 
některé školy neobdržely akreditaci pro vzdělávání a byly proto uzavřeny. Situaci 
zmapuje prim. Feltl  

 
 
zapsala 5.9.2007 
MUDr. Renata Soumarová, PhD 
 
 
 
Doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. 
Předseda SROBF ČLS JEP. 


