
Zápis ze schůze SROBF konané 20. 5. 2009 na Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a 

FN Bulovka, Praha 

 

Přítomni (bez titulů): Odrážka K., Šlampa P., Petera J., Horáková I., Honová H., Kubeš 

J., Judas L. 

Revizní komise: Kubecová M., Macháňová M. 

Omluveni: Feltl D., Soumarová R., Berkovský P. 

 

1. Doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. informoval o průběhu jednání týkajícího se úhrady péče, 

resp. hodnoty bodu, která je v současnosti pro obor radiační onkologie 0,71 Kč. Tato 

hodnota je nízká ve srovnání s jinými obory. Řešení bude předmětem dalších jednání. 

 

2. Provozování webových stránek SROBF bude v r. 2009 nadále zajištěno společností 

MeDitorial, s.r.o. jako dosud.  

Ing. Horáková, CSc. zajistí zprostředkování aktualizace těchto stránek (adresář, přehled 

ozařovačů v ČR, odstranění neplatného adresáře atd.) a požádá MUDr. Šebka (za 

společnost MeDitorial, s.r.o.) o zaslání struktury webových stránek SROBF. Návrhy a 

nápady ke stránkám je možné zasílat  Ing. Horákové na adresu: ivana.horakova@suro.cz 

do 20.6.2009.   

Garantem odborné části webových stránek bude MUDr. Martin Doležel (z onkologického 

pracoviště v Pardubicích) společně s MUDr. Kubešem a MUDr. Soumarovou. 

 

3. Prof. MUDr. P. Šlampa, CSc. informoval o průběhu akreditační komise, která se konala 

na MZ dne 13.5.2009: 

    a) o Vzdělávacím programu radiační onkologie, který je připraven a odevzdán na MZ. 

Není však definitivně rozhodnuto, zda bude povinný interní základ trvat 1 nebo 2 roky. 

Z toho plyne i nejistota, zda celý vzdělávací program pro radiační onkologii bude trvat 5 

nebo 6 let. Nutno vyčkat rozhodnutí MZ. 

   b) o výběru rezidenčních míst: žádalo celkem 9 pracovišť o 12 rezidenčních míst. Výběr 

byl proveden na základě bodového hodnocení jednotlivých kriterií. Pro obor Radiační 

onkologie byla přidělena celkem 3 místa – 1 rezident pro MOÚ Brno, 1 rezident pro 

Kliniku onkologie a radioterapie FN Hradec Králové a 1 rezident pro Onkologické 

oddělení v Českých Budějovicích. 



4. MUDr. Macháňová referovala o členské základně SROBF, která má celkem 189 členů. 

Je třeba aktualizovat e-mailové adresy - dotazem na zvláštním listu papíru jako příloha 

příštího Zpravodaje SROBF, který je připravován a vyjde v nejbližší době. 

 

5. Příští schůze SROBF se bude konat 25.6.2009 na SÚRO Praha. 

 

 

 

 V Praze dne 25.5.2009                                       zapsala MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.  

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

  

 

  


