
Zápis ze schůze výboru SROBF konané 18.11.2009 na Radioterapeutické a onkologické 
klinice FNKV, Praha 10

Přítomni (bez titulů): Honová, Horáková, Kubeš, Odrážka, Šlampa 
Revizní komise (bez titulů):  Kubecová  
Omluveni (bez titulů): Felt, Judas, Macháňová, Petera, Soumarová
Hosté: MUDr. R. Neumanová, FN Hradec Králové

Prgram

1. Host  schůze,  MUDr.  R.  Neumanová,  seznámila  přítomné  s podrobnostmi  pořádání 
15. ročníku  odborné  konference  onkologie  v gynekologii  a  mammologii,  8.-9.1.2010. 
Výbor  poté  udělil  této  konferenci  záštitu.  Rovněž  udělil  záštitu  onkogynekologické 
konferenci v Jihlavě, 25.3.2010, k níž se členové výboru předem vyjádřili mailem. 

Výbor SROBF hodlá podporovat akce, na kterých je významným způsobem zastoupena 
radiační onkologie, přičemž se vyjadřuje ke každé jednotlivé akci. V žádosti o podporu by 
mělo být uvedeno: název akce, pořadatel, datum konání, místo konání, organizační výbor, 
kontaktní adresa, téma akce, program akce, pozvaní přednášející.

2. Doc. Odrážka referoval o spolupráci s Českou gynekologickou a porodnickou společností 
(ČGPS) ČLS JEP.  ČGPS se obrátila na ČOS a na SROBF s výzvou ke spolupráci na 
aktualizaci  standardů pro gynekologickou onkologii.  Některá  jednání  už proběhla.  Pro 
další jednání o standardech nominuje výbor MUDr. Kubecovou. 

3. MUDr.  Honová  informovala  o  úvodní  schůzi  České  lékařské  komory  týkající  se 
postgraduálního  vzdělávání  lékařů  v součinnosti  s odbornými  společnostmi.  Zápis  ze 
schůze bude zaslán předsedům odborných společností.

4. Byla diskutována vyhláška, kterou se stanoví požadavky na minimální technické a věcné 
vybavení  zdravotnických  zařízení  a  na  minimální  personální  zabezpečení  zdravotních 
služeb. Tato vyhláška byla následně rozdělena na vyhlášky dvě, na Vyhlášku, kterou se 
stanoví věcné a technické vybavení  zdravotnických zařízení,  a na Vyhlášku,  kterou se 
stanoví  požadavky  na  personální  vybavení  zdravotnických  zařízení.  K dispozici  je 
podrobný rozbor Ing. Janečkové vypracovaný pro Českou společnost fyziků v medicíně. 
Vyhlášky zjevně neobsahují specifika radiační onkologie. Výbor navrhuje odkázat se ve 
Vyhláškách v této věci na Národní radiologické standardy Radiační onkologie, které jsou 
již připraveny k vydání. Doc. Odrážka zjistí, zda je to možné. Další zajištění: Odrážka, 
Šlampa, Horáková.

5. Bylo  diskutováno financování  odborných aktivit  SROBF.,  zejména hrazení  aktualizace 
webových stránek SROBF. Ing. Horáková zjistí podrobnosti u dosavadního poskytovatele 
MeDitorial, s.r.o..  Ostatní zjistí alternativní možnosti tvorby a správy webových stránek. 
MUDr. Honová zjistí zůstatek na kontě SROBF. Výbor podpořil návrh Prof. Šlampy na 
pravidelnou  soutěž  o  nejlepší  publikaci  v oboru  radiační  onkologie  (Cena  Dr. 
Chodounského). Ing. Horáková navrhne pravidla pro tuto soutěž. Termín: příští schůze 
výboru.

6. Bylo  konstatováno,  že  v návrhu  nového  seznamu  bodových  výkonů  dosud  schází  již 
schválené výkony pro IGRT a brachyterapii karcinomu prostaty. V této věci budou jednat 
s MZ ČR doc. Soumarová a doc. Odrážka.

7. Je třeba nominovat zástupce oboru radiační onkologie do České lékařské společnosti a do 
Vědecké rady České lékařské komory.  O více informací  požádá doc.  Odrážka MUDr. 
Stankušovou do příští schůze výboru.



8. Je také třeba nominovat zástupce do akreditačních komisí MZ ČR pro základní i nově 
vzniklé obory. Do 17. 12.  Doc. Odrážka zjistí podrobnosti.

9. Prof. Šlampa zmínil tvorbu e-learningu, ke které byly společnosti vyzvány ČLK. Pilotní 
projekt v podobě zpracování jedné diagnózy zajistí prof. Šlampa.

10. Ing. Horáková rozeslala členům výboru a revizní komise pracovní verzi historie SROBF 
k připomínkování do konce listopadu 2009. Tato verze bude poslána ke zhlédnutí ještě 
prof.  Macháčkovi  (Odrážka),  prim.  Stankušové  (Horáková)  a  doc.  Novotnému 
(Horáková). Poté bude historie SROBF umístěna na web. Kromě toho jsou připraveny 
stručné  historie  jednotlivých  oddělení  radiační  onkologie/radioterapie  v ČR  (Hradec 
Králové,  Plzeň,  Liberec,  České  Budějovice,  Olomouc,  Bulovka  Praha  8,  Všeobecná 
fakultní  nemocnice  Praha  2).   Před  zveřejněním  na  webu  SROBF  příp.  před  dalším 
publikováním (ve Zpravodaji či v samostatné publikaci) budou ještě zaslány autorům ke 
korektuře. 

Výbor vyzývá ostatní  oddělení  radiační onkologie,  která mají  zájem, aby poslala svoji 
historii Ing. Horákové (ivana.horakova@suro.cz, 1-3 stránky textu ve wordu, optimálně se 
zvýrazněním jednotlivých let a k nim text, co se stalo). 

11. Příští  schůze  výboru:  MOÚ  Brno  15.12.2009  nebo  17.12.2009  nebo  leden  2010  dle 
domluvy s doc. Duškem IBA Brno, který bude na schůzi hostem.

 

Zapsala: Ing. Horáková
Schválil: doc. Odrážka


