
Zápis z jednání výboru SROBF ČLS JEP, 
konaného dne 16.3.2009 v Ostravě - Porubě. 

 
Přítomni (bez titulů): Feltl, Honová, Horáková, Judas, Kubeš, Odrážka, Petera, Soumarová, 
Šlampa 
Za RK: Berkovský, Kubecová, Macháňová. 
 
Po odstoupení předsedy výboru prof. MUDr. Jiřího Petery, Ph.D., na poslední výborové 
schůzi, zahájil jednání místopředseda MUDr. David Feltl, Ph.D. 
 

1. Proběhla kontrola zápisu z poslední schůze výboru. Zadané úkoly byly splněny.  

2. Volba předsedy výboru. Hlasování proběhlo tajnou formou, funkci volební komise 
zastávala po schválení revizní komise, platné hlasovací lístky odevzdali všichni 
členové výboru. 

Doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. získal 5 hlasů a stává se předsedou výboru SROBF 
ČLS JEP. MUDr. David Feltl, Ph.D. získal 4 hlasy.  
Místopředsedou výboru zůstává nadále MUDr. David Feltl, Ph.D. a vědeckým 
sekretářem doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. 

Na návrh revizní komise výbor odsouhlasil ustanovení funkce hospodáře/pokladníka. 
Do této funkce byla jednomyslně zvolena MUDr. Hana Honová. 
Revizní komise zajistí nahlášení změny ve funkci předsedy výboru SROBF na 
sekretariát ČLS JEP. 
 

Po svém zvolení se ujal dalšího vedení schůze doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. 

3. Mítink předsedů národních společností v Bruselu. Za SROBF ČLS je přihlášen 
místopředseda výboru MUDr. Feltl, Ph.D. Výbor jednoznačně souhlasí s jeho účastí. 
Nově ustanovený pokladník zjistí možnosti proplacení cestovného. 

4. Aktualizace vzdělávacího programu radiační onkologie. Proběhla diskuse 
k pracovní verzi, předložené prof. MUDr. Šlampou, CSc. Prof. MUDr. Šlampa, CSc., 
zapracuje vznesené připomínky a do konce měsíce zašle takto upravenou verzi 
k dalšímu připomínkování všem členům výboru. 

5. Středoevropský projekt hadronové terapie. Informaci podal MUDr. Feltl, Ph.D. a 
doplnil MUDr. Kubeš, Ph.D. Jedná se o projekt iniciovaný polskou stranou. V rámci 
„technology transfer project“ jsou plánovány stáže pracovníků, epidemiologické sběry 
dat o vhodných pacientech k hadronové terapii, popř. fyzikální měření. Česká 
společnost fyziků v medicíně (ČSFM) se dle informace RNDr. Judase, Ph.D. do 
tohoto projektu nepřihlásila. Partnerskou institucí za ČR má být Fyzikální ústav AV. 
MUDr. Feltl, Ph.D. vzhledem k krátkému termínu uzávěrky dodal za SROBF data do 
vstupního dotazníku, zejména epidemiologické informace o počtech pacientů. Doc 
MUDr. Odrážka, Ph.D. a MUDr. Jiří Kubeš Ph.D. vyzvou za výbor SROBF RNDr. 
Kundráta a Mgr. Vondráčka, aby do příštího zasedání výboru SROBF dodali 
podrobnější informace a data o celém připravovaném projektu . 

6. Proběhla diskuse o Vyhlášce MZ, kterou se stanoví požadavky na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb, která má navazovat na připravovaný zákon o 
zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 



službách). Stav jeho projednávání a možnosti jeho připomínkování ze strany odborné 
společnosti v této časové fázi zjistí doc. MUDr. Odrážka, Ph.D.  

7. Národní onkologické standardy. Výbor se zabýval připomínkami předanými z MZ. 
Výbor se staví za ponechání rozpracované pracovní náplně a odpovědnosti 
radiologických asistentů v plném znění a za ponechání tabulek algoritmů procesů 
radikální radioterapie, IMRT, stereotaktické radioterapie, stereotaktické 
radiochirurgie, paliativní radioterapie, brachyterapie a nenádorové radioterapie. Prof. 
MUDr. Šlampa, CSc. zašle definitivní verzi návrhu NRS pro radiační onkologii na 
MZ. 

8. Různé. 

a/   Informace o aktivitách ESTRO. 

b/ Je nutné operativněji aktualizovat webové stránky společnosti. Nově zvolený 
předseda do příští schůze zjistí současný stav spolupráce s webmasterem, panem 
Kadečkou z Hradce Králové. 

c/  MUDr. Kubeš, Ph.D. tlumočil upozornění Mgr. Vondráčka, že některé ozařovací 
stoly typu „tennis-racket“, dodané do republiky, mají vyšší absorpci záření bočnými 
lištami, než jak je výrobcem deklarováno (cca 13% namísto 2%). 

d/  Doc. MUDr. Soumarová, Ph.D., upozorňuje na nevyřízené návrhy některých 
nových kalkulačních listů (IORT, IGRT, brachyterapie prostaty s použitím HDR a 
permanentní implantace při brachyterapii karcinomu prostaty). Současnou situaci zjistí 
a urgovat bude předseda výboru doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. V souvislosti 
s financováním výkonů radiační onkologie dále upozorňuje prof. MUDr. Šlampa, 
CSc., na nízkou finanční částku 1 bodu (0.71 Kč).  

e/    Revizní komise doporučuje jmenovité uveřejňování nově přijatých členů SROBF 
v zápisech z výborových schůzí.  
 

  
Další schůze výboru a RK SROBF je plánována na 22.4.2008 od 14 hodin ve FN KV v Praze, 
v pavilonu A. 
 
 
Zapsala: MUDr. Macháňová 
Schválil: doc. MUDr. Odrážka, Ph.D.  


