
Zápis ze schůze výboru SROBF konané 22.4.2009 na Radioterapeutické a 

onkologické klinice 3. LF UK a FNKV Praha 

 

Přítomni (bez titulů): Odrážka K., Šlampa P., Soumarová R., Horáková I., Honová H., 

Kubeš J. 

Revizní komise: Kubecová M., Macháňová M., Berkovský P. 

Omluveni: Judas L., Petera J., Feltl D. 

Host: Vondráček V. 

1. Mgr. Vondráček z ÚRO FN Bulovka referoval o Středoevropském projektu hadronové 

terapie „Hadronet“. 

Bylo zažádáno o grant vypsaný EU (13 účastníků – výzkumné instituce z různých 

zemí – např. Technická universita Polsko - Krakov, Fyzikální ústav Akademie věd 

ČR, ÚRO FN Bulovka, Slovensko, současně budovaná hadrová centra (Itálie), 

Rakousko aj.). Cílem projektu je stanovit, kolik pacientů by profitovalo z hadronové 

terapie a zda vybudování centra hadronové terapie ve střední Evropě by bylo účelné. 

Na celkový projekt je vyhrazena suma 2 miliony Euro (semináře, prezentace center 

hadronové terapie s možností návštěv aj.) Koordinátorem projektu je Technická 

universita v Krakově. Za ČR je zastřešující organizací Fyzikální ústav Akademie věd.   

Předpoklad trvání grantu 2010 – 2012.  

2. Kontrola zápisu ze schůze 16.3.2009: 

Do 29.4.2009 je nutné podat připomínky k navrhované Vyhlášce MZ (požadavky na 

minimální technické a věcné vybavení) Doc. MUDr. Odrážkovi, Ph.D., který pošle 

poslední znění návrhu vyhlášky všem členům výboru. 

3. Doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. podal zprávu o setkání předsedů národních společností 

radiační onkologie konané v dubnu 2009 v Bruselu. Podrobná zpráva bude vyvěšena 

na internetových stránkách SROBF.  

4. Prof. MUDr. Šlampa, CSc. referoval o programu vzdělávání, který bude řešen na 

akreditační komisi MZ 13.5.2009, kde MZ ČR podá svůj návrh. Předpokládaná doba 

vzdělávání v radiační onkologii se zkrátí na 5 let. Připomínky ke vzdělávacímu 

programu rozeslanému Prof. Šlampou členům výboru 22.4.2009 posílat do 30.4.2009 - 

Prof. MUDr. Šlampovi, CSc. 

5. Členové Výboru SROBF se shodli, že je nutná aktualizace internetových stránek 

SROBF včetně uveřejňování odborných aktuálních  statí. Bude nutné najít odborného 

garanta. Webové stránky SROBF v současné době provozuje firma Meditorial. Je 



možné podávat aktualizace, po schválení předsedou SROBF, na adresu: 

kadecka@fnhk.cz. 

6. Prof. MUDr. Šlampa, CSc. informoval o průběhu BOD, kde mu byl nabídnut 

sponzoring firmy Schering Plough  na bezplatné provozování internetových stránek 

SROBF. Nutno zjistit současné podmínky provozování a správy webových stránek 

SROBF (sdělí Prof. MUDr. Petera, Ph.D.).  

7. Ing. Horáková obešle všechna pracoviště radiační onkologie s žádostí o aktualizaci 

údajů v adresáři pro webové stránky SROBF. Návrhy a připomínky ke struktuře 

stránek posílat Ing. Horákové do 18.5.2009, aby mohly být probrány na příští schůzi 

výboru. 

8. Revizní komise zajistí aktualizovaný seznam členů SROBF. Zápisy z výboru SROBF 

budou, kromě uveřejnění na stránkách společnosti, rozesílány všem jejím členům. 

9. Doc. MUDr. Soumarová, Ph.D. sdělila, že návrhy kalkulačních listů (HDR 

brachyterapie prostaty, permanentní brachyterapie prostaty, intraoperační radioterapie) 

byly poslány na vyzvání na MZ ČR. Čeká se na výsledek.  

10. Výbor SROBF bude reagovat na snížení hodnoty bodu pro výkony radiační onkologie, 

zajistí Doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. 

11. MUDr. Honová žádá výbor o projednání bodového ohodnocení nenádorové terapie – 

nyní plátci péče hradí pouze 3 pole denně, což je nevyhovující. MUDr. Kubecová, 

Ph.D. doplňuje, že stejný problém je s povrchovou brachyterapií (muláže), kde jsou 

hrazena maximálně 2 pole denně. Návrh na změnu kalkulačních listů připraví Prof. 

MUDr. Šlampa, CSc. a MUDr. Honová. 

12. Předseda SROBF podal informaci o Konferenci Evropské společnosti pro radiační 

výzkum, která se bude konat v Praze ve dnech 26.8 – 29.8.2009. Lokálním 

organizátorem je Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. (Společnost radiobiologie a 

krizového plánování ČLS JEP), kooperující s SROBF. K účasti na konferenci je 

možné se přihlásit  (včetně aktivní účasti).    

13. Varia: 

a) 30.3.09 proběhlo neformální setkání předsedů ČOS a SROBF, obě strany 

deklarovaly připravenost úzce spolupracovat. Předseda SROBF se zúčastní 

jako host dubnové schůze výboru ČOS. 

b) SÚJB – Ing. Petrová zaslala dopis na Výbor SROBF z důvodu výskytu 

radiologických událostí v radioterapii v poslední době – zejména stranových 

příhod (hlavně u karcinomu prsu). Inspektoři SÚJB se budou ve zvýšené míře 
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zabývat kontrolou zabezpečením stran. Výbor bere na vědomí a doporučuje 

obnovení klinických auditů. 

c) MUDr. T. Svoboda (RTO Plzeň) je redaktorem české verze časopisu Lancet 

Oncology. Žádá Výbor SROBF o seznam členů za účelem zasílání časopisu 

zdarma nejen pro členy ČOS ale i pro členy SROBF. Výbor iniciativu MUDr. 

Svobody vítá a mailové kontakty na členy SROBF vydavateli poskytne poté, 

co proběhne aktualizace seznamu členů SROBF – viz bod 8. 

d) RTO Jičín žádá společnost SROBF o vyjádření k možnosti rozsahu terapie na 

jejich stávajícím ozařovacím zařízení. Výbor doporučuje odkaz na Standardy 

radiační onkologie – zprostředkuje Prof. MUDr. Šlampa, CSc. 

e) Doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. navrhuje oslovit chirurgické společnosti 

(chirurgická, gynekologická, urologická, ORL aj.) ve věci spolupráce na poli 

onkologie. Výbor souhlasí, předseda společnosti SROBF osloví předsedy 

jednotlivých odborných společností. 

f) Doc. MUDr. Soumarová, Ph.D. předala doklad o hospodaření pokladníkovi 

společnosti MUDr. Honové. 

g) Noví členové SROBF:  MUDr. Šindelářová Blanka (RTO FN Plzeň), Ing. 

Kotěšovec Jaroslav (Oddělení radiační ochrany VFN Praha). 

h) Ing. Horáková informovala o přípravě Zpravodaje SROBF, žádá o event. další 

příspěvky do konce dubna 2009.   

14. Příští schůze SROBF se bude konat ve středu 20.5.2009 ve 13.00 hodin na ÚRO FN 

Na Bulovce, Praha.   

 

 

V Praze dne 24.4.2009   zapsala MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. 

      schválil doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. 


