
Zápis z jednání výboru SROBF ČLS JEP, 
konaného dne 17.2.2009 v Praze na ÚRO, na Bulovce. 

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

1. V úvodu jednání se členové výboru a RK SROBF účastnili společného zasedání 
s výborem České onkologické společnosti. Na programu společného jednání byla 
otázka systému DRG v onkologii. MUDr. M. Pála z Ústavu radiační onkologie 
seznámil krátce všechny přítomné s problematikou DRG a jeho vhodností a 
nevhodností pro onkologii. Z diskuse vyplynulo, že proti předneseným názorům 
nejsou zásadní námitky a v připravené podobě DRG pro onkologii nevyhovuje (např. 
nezohledňuje stadium onemocnění).  
Dalším bodem společného jednání byla prezentace doc. Duška o stavu projektu „Fúze 
dat NOR a dat plátců zdravotní péče“. V této fázi skončila druhá etapa projektu, kdy 
byla provedena fúze dat ze dvou vybraných modelových zdravotnických zařízení 
(Thomayerova nemocnice v Praze a MOÚ v Brně). Výsledky budou veřejně 
prezentovány v rámci BOD 2009. 
 

Dále probíhalo jednání výboru SROBF samostatně.  
2. Klinické radiologické standardy: Prof. MUDr. Šlampa, CSc. podal podrobnou 

informaci o jednání na MZ, které se týkalo finální podoby klinických radiologických 
standardů. Ing. Horáková, CSc. a RNDr. Judas, Ph.D. toto sdělení doplnili posledními 
připomínkami za SÚRO a ČSFM, které vyvolaly diskuzi (sjednocení terminologie pro 
lékaře atestované a neatestované; vynechání vybraných center pro radiační onkologii;  
doplnění aktualizovaných požadavků na počty fyzikálně technického personálu; 
ponechání počtu 500 pacientů ročně jako minimálního počtu pro provádění radikální 
radioterapie; požadavky na dozimetrické ověření aplikované dávky, které by 
zastoupilo in vivo dozimetrii u radikální radioterapie a in vivo dozimetrie se bude 
provádět na základě indikace lékaře nebo klinického radiologického fyzika; kritická 
připomínka výboru k požadavku, aby na pracovišti  byl alespoň 1 radiologický asistent 
se vzděláním Bc. nebo Dis). Případné další poslední připomínky je možno do týdne 
zaslat k rukám prof. MUDr. Šlampy, CSc. Revizní komise se bude zabývat 
závěrečnými terminologickými úpravami za účelem sjednocení s ostatní legislativou. 

 
3. Klinické audity: Prof. MUDr. Šlampa, CSc. informoval, že otázka hrazení klinických 

auditů na pracovištích zůstává nadále nevyřešena.  
 

4. Kalkulační listy: Prof. MUDr. Petera, Ph.D. podal informaci o projednání a schválení 
4 nových výkonů pro obor radiační onkologie, které je možno se zdravotními 
pojišťovnami nasmlouvávat. Jedná se o stereotaktickou radiochirurgii, frakcionovanou 
stereotaktickou radioterapii, plánování stereotaktické radiochirurgie a plánování 
stereotaktické radioterapie. Další již dříve předložené kalkulační listy nebyly dosud 
vůbec projednávány (IGRT, IORT, brachyterapie prostaty s použitím HDR a 
permanentní implantace při brachyterapii karcinomu prostaty). 

 
5. Vzdělávání a rezidenční místa: Prof. MUDr. Šlampa, CSc. referoval o jednání na 

schůzi předsedů akreditačních komisí a dále o jednání na schůzi akreditační komise 
radiační onkologie. Vzhledem k měnícímu se přístupu ke složení „kolečka“ je nutno 



do konce měsíce zpracovat návrh pro vlastní obor, aby tento materiál mohl být dále 
projednán a vstoupit v platnost od následujícího roku. Výbor nemá připomínek proti 
zkrácení doby specializační přípravy ze 6 let na 5 let se zachováním 1 roku 
vyhrazeného pro systémovou onkologickou léčbu. Návrh vzdělávacího programu 
zpracuje doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. a do 23.2.2009 rozešle k připomínkování členům 
výboru. 
RNDr. Judas, Ph.D. podal přehled o stavu specializačního vzdělávání radiologických 
fyziků. Dosud žádné pracoviště neprošlo akreditačním řízením, tudíž žádné rezidenční 
místo nemohlo být v tomto roce vypsáno. RNDr. Judas, Ph.D. a Ing. Horáková, CSc. 
shodně vybavenějším pracovištím doporučují, aby si o akreditaci k specializační 
přípravě radiologických fyziků zažádala. 
 

6. Komplexní onkologická centra: Po diskuzi na téma snížení počtu komplexních 
onkologických center a jejich výběr proběhlo hlasování o formulaci: „Výbor SROBF 
se distancuje od způsobu provedení auditu komplexních onkologických center v roce 
2008“. Hlasovalo všech 6 v té době přítomných členů výboru. 3 členové hlasovali pro 
souhlas s výše uvedenou formulací, 2 členové vyjádřili své nesouhlasné stanovisko 
s výše uvedenou formulací a jeden se zdržel hlasování.  

 
7. V závěru zasedání se prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. vzdal funkce předsedy výboru 

SROBF ČLS JEP.  
 
Další schůze výboru SROBF ČLS JEP bude svolána místopředsedou MUDr. Davidem 
Feltlem, Ph.D. 
 
Zapsala: MUDr.Macháňová 
Vidoval: prof. MUDr. J. Petera, Ph.D. 
 
 


