
Zápis z jednání výboru SROBF ČLS JEP, 
konaného dne 16.12.2008 ve VFN v Praze – onkol. klinika 

 
Přítomni (bez titulů): Petera, Horáková, Judas, Kubeš, Odrážka, Soumarová, Feltl 
Za RK: Kubecová,  
Omluveni (bez titulů): Honová, Berkovský, Macháňová 
 
Jednání: 

1. Kontrola zápisu minulé schůze – prof. Petera. 
2. Bude vypsán grant ČOS běh Naděje – viz zápis z výboru ČOS ze 16.12.2008. 
3. Počátkem prosince proběhlo jednání ohledně kalkulačního listu pro gama 

nůž, v platnosti pravděpodobně od 1.1.2009, výkon bude pod odborností 403. 
4. Jednání s pojišťovnou VZP ohledně dalších kalkulačních listů proběhne na 

začátku roku 2009.  
5. Příprava na další jednání s pojišťovnami – navýšení finančních prostředků pro 

radiační onkologii. Vhodná spolupráce s IBA, zajistí prim. Feltl do 
Hradeckých dnů. 

6. Společné jednání ČOS a SROBF ohledně DRG systému bude 17.2. 2009. 
7. O postgraduálním vzdělávání informoval prim. Feltl: radiační onkologie 

zůstává základním oborem s interním základem. 
8. Doc. Odrážka: IPVZ – zatím nejasné financování, IPVZ snad zůstane 

pověřenou organizací MZ pro atestace, posudky, apod. Doc. Odrážka bude 
informovat o dalším vývoji na příští schůzi SROBF. 

9. Dr. Judas: Ve Věstníku MZ ČR č.5/2008 vyšly vzorové vzdělávací programy 
pro specializační vzdělávání radiologických fyziků. Potenciální vzdělavatelé 
tedy již mohou žádat Ministerstvo zdravotnictví o akreditaci pro toto 
specializační vzdělávání. Je nyní třeba, aby ti radiologičtí fyzikové, kteří 
ještě nejsou zařazeni do specializačního vzdělávání, co nejrychleji podali 
žádost o zařazení. Na počtu zařazených totiž závisí výše dotací na rezidenční 
místa, kterou MZ ČR pro rok 2009 přidělí na specializační vzdělávání v 
radiologické fyzice. Formulář žádosti o zařazení do oboru specializačního 
vzdělávání je na adrese 

10. Prof. Petera poděkoval autorům článků pro Postgraduální medicínu. 
11. Rezidenční místa – jednotlivá pracoviště do konce 3/09 by měla požádat o 

přidělení míst (viz www stránky MZ) 
12. Žádost MOÚ o obnovu malého lin. urychlovače velkým – bez námitek. 
13. Stanovisko výboru SROBF s prezentací auditu KOCů: výbor SROBF nesouhlasí s 

mediální prezentací ohledně redukce počtu KOCů.  
14. Ing. Horáková – dotaz ohledně prezentace aktualizace standardů SROBF. 

Aktualizace byla zaslána na MZ, zatím bez odezvy. 
15. Schůze SROBF v lednu 2009, pravděpodobně v termínu jednání s pojišťovnou. 

 
 
Zapsala: Soumarová 
16.12.2008 
 


