
Zápis z jednání výboru SROBF ČLS JEP, 
konaného dne 16.4.2008 v Praze. 

 
Přítomni (bez titulů): Petera, Horáková, Judas, Kubeš, Odrážka Soumarová, Šlampa. 
Za RK: Kubecová, Macháňová. 
Omluveni (bez titulů): Honová, Feltl, Berkovský. 
Host: Ing. Lenka Hobzová,CSc. za SÚJB na část jednání. 
 
Jednání: 
 
I.      Kontrola úkolů dle zápisu z předešlé schůze. 

1. Nově zpracované kalkulační listy (brachyterapie HDR instersticiální a 
permanentní, obrazem řízená radioterapie) byly předány na Ministerstvo 
zdravotnictví. 

2. Koncepce oboru je vyvěšena na webových stránkách SROBF, v nejbližší době 
by měla být zveřejněna též na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. 

3. Zasílání materiálů o historii radiační onkologie o SROBF Ing. Horákové, úkol 
trvá. 

II. Předseda společnosti informoval výbor o finančních prostředcích z evropských 
strukturálních fondů pro oblast české onkologie. Prostředky budou poskytnuty ve 2 
etapách. První z nich se bude týkat širší skupiny pracovišť a seznam přístrojů, které je 
možno požadovat byl již rozeslán na vedení zdravotnických zařízení, ve kterých působí 
KOC. Prostředky 2. etapy budou směřovány do FN a jejich prostřednictvím bude možno 
realizovat nákup vysoce specifických přístrojů pro speciální metody.  

III. MUDr. Kubeš Ph.D. předal informace ze schůze prezidentů národních odborných 
společností, pořádanou pod záštitou ESTRO dne 14.4.2008, na které zastupoval 
předsedu SROBF: 
- V přípravě je nové vzdělávací curriculum. Za ČR je v komisi MUDr. Pavel Vítek, 
Ph.D. Doporučený evropský elektronický log book je volně přístupný na stránkách 
ESTRO. 
- ESTRO vypsalo TTG (Travel Technology Grants), které slouží k financování 1-3 
týdenních pobytů zaměřených na určitou technologii či léčebný postup na zahraničním 
pracovišti dle vlastní domluvy účastníka. Prostředky z těchto grantů mohou být 
poskytnuty lékařům - radiačním onkologům, radiologickým fyzikům i radiologickým 
asistentům. Tyto granty mají v současné době volné kapacity, termín uzavěrky 
současného kola přihlášek je 30.10.2008. Více informací je webových stránkách 
ESTRO. 
- Zkušenosti z prvních mezinárodních auditů ESTRO a zkušenosti se zajišťováním 
kvality, včetně projektu ROSIS. 
- Přednesen a diskutován návrh na rozšíření členské základny ESTRO, při které by došlo 
ke sloučení členských poplatků do ESTRO a národních odborných společností a „zelený 
časopis” Radiotherapy and Oncology by byl jen v elektronické formě.  

IV. Předseda společnosti společně s RNDr. Judasem, Ph.D. předali informace ze společné  
schůze zástupců SÚJB, Ministerstva zdravotnictví a odborných společností, která se 
konala dne 25.3.2008: 

1. Národní radiologické standardy jsou v elektronické podobě uveřejněny na 
webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Počítá se s vydáním ve 
Věstníku. Výbor diskutoval problém jejich pravidelné aktualizace. 



2. Klinické audity pro obory pracující s lékařským ozářením jsou dle vyjádření 
zástupců ministerstva podporovány. Není však dořešena ani legislativa ani 
krytí finančních nákladů s audity spojenými. 

3. Problematika mimořádných a radiologických událostí je vnímána jako téma 
stále velmi aktuální. 

V. Ing. Horáková seznámila členy výboru s novým připraveným doporučením SÚJB, 
týkajícím se radiologických událostí, kde jsou nově zapracovány i události potenciální. 
Výbor doporučuje přiřadit ke konferenci radiační onkologie v Novém Jičíně, která se 
bude konat ve dnech 3. a 4.10.2008 seminář na téma radiologických událostí. V průběhu 
dnešního zasedání bylo projednáno i s Ing. Hobzovou, CSc. 

VI. Jednání o zprávě o měření unikajícího záření z radionuklidových teleterapeutických 
cesiových a kobaltových ozařovačů byla přítomna Ing. Hobzová, CSc. Výbor SROBF se 
seznámil s hodnocením unikajícího záření v průběhu ozařování u radionuklidových 
ozařovačů používaných v ČR. Po bohaté diskusi se výbor ztotožňuje s doporučením 
pracovní skupiny a u cesiových ozařovačů doporučuje stanovit  přechodné období 
k ukončení provozu těchto teleterapeutických ozařovačů, a to nejpozději do konce roku 
2010. Týká se 12 pracovišť v ČR. 

VII. ČR bude ve dnech 19. a 20.5.2008 hostitelskou zemí pro zasedání redakční rady 
časopisu Reports on Practical Oncology and Radiotherapy. Toto zasedání bude 
zorganizováno v Českém Krumlově. Výbor odsouhlasil, že k jeho financování budou 
použity prostředky ze strany SROBF a bude zažádáno o finanční podporu ČLS JEP.  

VIII. Webové stránky odborné společnosti. Ing. Horáková, CSc. upozorňuje na nutnost  
aktualizace seznamu pracovišť na webových stránkách SROBF. Výbor doporučuje 
zvážit návrhy na rozšíření webových stránek (odborná témata, např. uvedení prezentací 
z odborných seminářů a konferencí). 

IX. Historie radiační onkologie a SROBF. K doplnění dostupných materiálů bude MUDr. 
Kubeš Ph.D. kontaktovat prim. MUDr. Stáhalovou a materiály budou předány Ing. 
Horákové, CSc. 

X. Plánované odborné akce podporované či doporučované SROBF: 
- odborný seminář Nejnovější trendy v radioterapii, pořádaný oddělením lékařské fyziky 
Nemocnice na Homolce ve spolupráci s firmou Transkontakt ve dnech 28.-29.4. 2008 
v Praze 
- odborná konference Moderní ozařovací metody v radioterapii, pořádaná firmami 
Amedis a Varian ve dne 28.5.2008 v Praze 
- výukový kurz ESTRO, pořádaný ve dnech 8.- 13.6.2008 v Praze na téma cílových 
objemů v radioterapii 
- kurz AAPM, který se bude konat v Praze ve dnech 16.-20.6.2008 v Praze, pro členy 
ČSFM je finančně zvýhodněná časná registrace 
- na International Workshop on Practical Implementation of Clinical Audit for Medical 
Exposure, který se bude konat ve dnech 8.-10.9.2008 ve Finsku je žádoucí zajistit účast 
zástupce SROBF. 

XI. Různé. 
- Je žádoucí zapojit radiologické asistenty do činnosti SROBF. 
- Není dosud dořešeno vzdělávání radiologických fyziků, v nejbližší 

době je nutné zajistit sestavení atestační komise. 
 
 
 
Zapsala: Macháňová 
Vidoval: Petera 



  
 
 

 
 
 


