
Zápis ze schůze SROBF konané 23.10.2009 v rámci JOD 2009 v Českém Krumlově

Přítomni (bez titulů): Odrážka K., Šlampa P., Petera J., Soumarová R., Kubeš J., 

Revizní komise: Kubecová M., Berkovský P.

Hosté: Dolečková M., Janovský V- Onkologické odd., Nemocnice České Budějovice a.s.

Omluveni: Judas L. Horáková I., Honová H., Macháňová M., Feltl D.

1. Informace z jednání předsedů akreditačních komisí (Šlampa)
vzdělávací program v radiační onkologii – vysvětlení obsahu kurzu 10x1 den, zůstává 
systémová léčba 1 rok, zůstává předatestační kurz zakončený testem
Prof. Škrha – přesné počty absolvovaných výkonů v rámci interního základu, bude se 
dále jednat, počty vyšetření se ruší
platnost: lékaři zařazení do konce roku 2009 podle stávajícího vzdělávacího programu

2. Akreditace vzdělávacího programu radiologická fyzika (RF) v radioterapii (Odrážka)
teoretická část výuky – akreditaci získal IPVZ
praktická část – v jednání

3. Kompetence členů výboru (Odrážka)
Feltl D. – zdravotní pojišťovny
Honová H. – pokladna
Judas L. – standardy, legislativa, vzdělávání fyziků, ESTRO (fyzici) 
Horáková I. – Zpravodaj SROBF, web SROBF, spolupráce se SÚJB
Kubeš J. – mezinárodní spolupráce (ESTRO)
Odrážka K. - spolupráce
Soumarová R. – standardy, onkologická společnost 
Šlampa P. – vzdělávání lékařů

4. Web – nová složka – radiační onkologie založená na důkazech (Odrážka)
zodpovídají autoři Doležel M. a Odrážka K.
5x ročně upgrade, schválena odměna za rok 2009 dr. Doleželovi za vytvoření a 
pravidelnou aktualizaci

5. Spolupráce s ČLK: e-learning (Šlampa)
účast na jednání o spolupráci mezi odbornými společnostmi a ČLK v oblasti vzdělávání 
3.11.2009
do e-learningu zapojit onkologická centra

6. Legislativa – připravovaná vyhláška o personálním a technickém vybavení (Odrážka)
budou zohledněny připomínky ČSFM (ing. Janečková), zodpovídá Odrážka

7. Konference SROBF 2010 (Odrážka)
bude přednesena zpráva o činnosti výboru, zodpovídá Odrážka
podle možnosti spolupráce na tématu s ostatními společnostmi vždy vhodně k tématu, 
zodpovídá Petera

8. Udělení záštity nad akcemi v roce 2010
15. konference Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, 8.-9.1.2010 – pozvat 
organizátora (dr. Neumanová) na příští schůzi výboru
6. Konference SROBF, Hradec Králové, 19.-20.2. – ano



12. Motolské onkologické dny, Praha, 25.-26.2. – ano
1. Jihlavská onko-gynekologická konference, Jihlava, 25.3. – zjistit více informací od 
prim. Slavíčka
33. Brněnské onkologické dny, Brno, 22.-24.4. – ano
7. sympózium o radiační onkologii, Nový Jičín, 1.-2.10. – ano
17. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 14.-16.10.2010 – ano

9. Informace o časopisu Reports of Practical Oncology and Radiotherapy (Petera)
reálná šance získat IF do konce roku 2009  
odsouhlasen příspěvek SROBF 200 € ročně

10. příští schůze výboru 
18.11.2009, FNKV, 14 hod

 

V Českém Krumlově dne 23.10.2009 zapsal RNDr. Petr Berkovský
schválil doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.


