
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, 
konaného dne 25.6.2009 v Praze. 

 
Přítomni (bez titulů): Honová, Horáková, Judas, Kubeš, Odrážka  
Za RK (bez titulů): Berkovský, Kubecová, Macháňová 
Omluveni (bez titulů): Feltl, Petera, Soumarová, Šlampa 
 
Jednání řídil předseda SROBF doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. 
Jednání: 

1. Kontrola zápisu ze schůze výboru ze dne 20.5.2009: trvá úkol řešit úhradu péče 
s nízkou hodnotou bodu, která zůstává pro obor radiační onkologie 0.71Kč. 

 
2. Informace z jednání předsedů akreditačních komisí ze dne 16.6.2009: Výbor se 

seznámil s informacemi, které písemně zpracoval a na zasedání výboru zaslal prof. 
MUDr. Šlampa, CSc. Výbor doporučuje zpracovat za SROBF kritické vyjádření 
s připomínkami. Po obdržení zápisu z MZ výbor doporučuje zpracovat za SROBF 
kritické vyjádření s připomínkami. Zodpovídá předseda výboru SROBF.  

 
3. Informace z jednání o registraci nových výkonů: Jednání se za výbor zúčastnili doc. 

MUDr. Soumarová, Ph.D. a MUDr. Kubeš, Ph.D.  Byly schváleny nové kódy pro 
IGRT s frekvencí 5krát za kurz radioterapie a brachyradioterapie prostaty pomocí 
HDR i permanentní implantace. K výkonu IGRT u karcinomu prostaty jsou jako ZUM 
schválena zlatá zrna. Z navržených výkonů nebyla schválena intraoperativní 
radioterapie. Výbor SROBF bude usilovat o navýšení frekvence výkonů u IGRT z 5 
na 10 za kurz radioterapie.  

 
4. Webové stránky SROBF: Přítomní členové výboru a RK se podrobně zabývali 

návrhem nové struktury webových stránek SROBF ČLS JEP, který předložili Ing. 
Horáková, CSc. a RNDr. Judas, Ph.D. Na základě vznesených připomínek  
předkladatelé provedou úpravy a doplnění a takto upravená verze bude rozeslána všem 
členům výboru a RK k dalšímu připomínkování.  

 
5. Setkání s předsedou Česká urologické společnosti: předseda SROBF podal 

informaci o svém setkání s předsedou ČUS doc. Hanušem. Byla přislíbena 
operativnější reciproční informovanost o odborných akcích, pořádaných odbornými 
společnostmi a diskutována doporučení České urologické společnosti pro diagnostiku 
a léčbu urologických malignit.  

 
6. Informace z ČSFM: RNDr. Judas, Ph.D. informoval o mezinárodní konferenci 

klinických fyziků a biomedicínckých inženýrů, která se bude konat v září 2009 
v Mnichově. 

 
7. Informace z ESTRO: 

a/ Ve dnech 30.8. – 3.9.2009 se koná 10th Biennial ESTRO Meeting v Maastrichtu. 
Dle informace předsedy společnosti doc. MUDr. Odrážky, Ph.D. bude součástí i 
tisková konference zaměřená na medializaci radiační onkologie. ESTRO připravuje 
informační materiály, které by po překladu mohly sloužit k šíření informací o 
radiační onkologii v jednotlivých zemích. Dle názoru členů výboru je pro spolupráci 
nutné upřesnění, zda se jedná o medializaci určenou široké laické veřejnosti či 
specifickým profesním skupinám. Členové výboru projevili zájem o materiály 



s tématikou statistických údajů, ekonomické náročnosti onkologické léčby a 
evropské koncepce hadronové terapie. Za výbor pověřen vedením korespondence 
s ESTRO předseda doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. 

b/ Předseda společnosti předal informace MUDr. Hany Stankušové, CSc. o akcích 
ESTRO, které budou pořádány v Praze: 

i. Multidisciplinary Course on Lung Cancer, 15.-17.10.2009. Doc. MUDr.  
Odrážka, Ph.D. zjistí, zda bude stanoven snížený registrační poplatek 
pro účastníky z hostitelské země. 

ii. Kurz Basic clinical radiobiology na jaře 2010. 
             Informace o kurzech ESTRO, pořádaných v ČR, bude umístěna na webových  

stránkách společnosti. 
 

8. Schválení přijetí nových členů: Bylo schváleno přijetí těchto nových členů SROBF 
ČLS JEP: MUDr. Markéta Joštová (Nový Jičín), MUDr. Martin Bulík (Nový Jičín), 
MUDr. Lenka Teglová (Nový Jičín). 

 
9. Národní radiologické standardy: Dle informace předané prof. MUDr. P.Šlampou, 

CSc., byly ze strany Ministerstva zdravotnictví vzneseny další připomínky. Mgr. 
Patková z právního odboru kritizuje formulování odpovědnosti lékaře. Výbor jako 
řešení navrhuje, obrátit se na právní odbor MZ, aby vypracoval návrh legislativního 
zpracování této problematiky shodně pro všechny 3 odbornosti (radiagnostiku, 
radiační onkologii i nukleární medicínu). Zodpovídá prof. Šlampa. 

 
10. Předseda společnosti doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. poděkoval Ing. Horákové za 

zpracování posledního čísla Zpravodaje SROBF. 
 

11. MUDr. Macháňová za revizní komisi předala informace zjištěné na sekretariátu ČLS 
JEP. Dle Petry Kotíkové z členské evidence je možno pro potřeby činnosti ČLS a 
jejích složek zveřejňovat jmenné seznamy členů, včetně jejich pracovních kontaktů 
(pracoviště, pracovní telefonní čísla, apod.), naopak není možno takto pracovat s daty 
narození, rodnými čísly a privátními kontakty (adresy bydliště, soukromé telefonní 
linky, e-maily). Pro operativnější kontaktování a předávání informací členské základně 
je výborem navrženo získat aktuální pracovní e-mailové adresy členů oslovením 
vedoucích lékařů jednotlivých pracovišť radiační onkologie/radioterapie. Návrh 
dopisu pro vedoucí pracovišť RO připraví prim. Macháňová. 

 
 
Další schůze výboru je plánována na 22.9.2009 v Pardubicích.  

   
 
 
Zapsala: MUDr. M. Macháňová 
Vidoval a schválil: doc. MUDr. K. Odrážka, Ph.D. 


