
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, 
konaného dne 7.1.2010 v Brně. 

 
Přítomni (bez titulů): Feltl, Honová, Judas, Kubeš, Odrážka, Šlampa. 
Za RK (bez titulů): Kubecová, Macháňová. 
Omluveni (bez titulů): Horáková, Petera, Soumarová, Berkovský. 
Hosté: prof. MUDr. Vorlíček, CSc., doc. RNDr. Dušek, PhD. 
 
Přítomné členy výboru a revizní komise za hostitelský Masarykův onkologický ústav nejprve 
přivítal prof. MUDr. Šlampa, CSc. a prof. MUDr. Vorlíček CSc. Prof. MUDr. Vorlíček, CSc., 
ve své úvodní zdravici pozitivně zhodnotil současnou spolupráci mezi SROBF a ČOS. Dále 
jednání řídil předseda doc. MUDr. Odrážka, PhD. 
  

1. Doc. RNDr. Dušek, PhD. přednesl sdělení „Současné datové zdroje a možnosti pro 
hodnocení potřeb a výsledků radiační onkologie v České republice“. S konkrétními 
daty získanými a zpracovanými v současné době seznámil přítomné členy prim. 
MUDr. Feltl, PhD. Tato data ukazují na výrazné rozdíly prozářenosti onkologicky 
nemocných mezi jednotlivými regiony celkově, a zejména pak u jednotlivých diagnóz. 
Prim. Feltl, PhD. zašle elektronicky svoji prezentaci členům výboru SROBF. Výbor 
doporučuje vytipovat vhodné oblasti k bližšímu zpracování a prezentaci na širším fóru 
(prim. Feltlem, PhD. předběžně navrženy nádory hlavy a krku, karcinom prostaty a 
plicní nádory). Po vnitřní diskuzi mezi členy výboru, která proběhne elektronicky, za 
zveřejnění zodpovídají doc. MUDr. Odrážka, PhD. a prim. MUDr. Feltl, PhD. Výbor 
doporučuje sběr dat doplnit o dotazníkovou akci z jednotlivých pracovišť radiační 
onkologie v ČR. Bude použit v aktualizované verzi dotazník, který vypracovala prim. 
MUDr. Stankušová, CSc., a dle kterého již jednou byly informace z jednotlivých 
pracovišť získány. MUDr. Kubeš, PhD. doplní dotazy týkající se objednacích dob 
k radioterapii a takto upravený dotazník rozešle členům výboru k připomínkování.  

 
2. Vyhláška o technickém a věcném vybavení a vyhláška o personálním vybavení. 

Doc.MUDr. Odrážka, PhD. poslal v prosinci 2009 za výbor SROBF připomínky na 
MZ. Většina připomínek vycházela z Národních radiologických standardů a usilovala 
o sladění těchto dokumentů. Dle informace z MZ však do definitivní verze byla 
inkorporována pouze malá část připomínek se zdůvodněním, že konkrétní vyhláška 
nemůže odkazovat na věstník.  

 
3. Registrace nových výkonů a jednání se zdravotními pojišťovnami. Schválené 

výkony v r. 2009 (IGRT, permanentní a HDR brachyterapie karcinomu prostaty) 
nebyly do aktualizovaného sazebníku zdravotní pojišťovny zařazeny. Probíhá jednání 
o kódu extrakraniální stereotaxe, prim. MUDr. Feltl, PhD. dopracoval a odeslal dle 
připomínek MZ k dalšímu kolu schvalovacího řízení. Výbor SROBF ČLS JEP 
konstatuje, že instalace a zprovoznění přístroje pro robotickou 
radioterapii/radiochirurgii (Cyberknife) ve FN Ostrava je v souladu s koncepcí a 
rozvojem oboru radiační onkologie v ČR.  

 
4. Organizační informace ČLS. Doc. MUDr. Odrážka, PhD. informoval, že 

k 4.11.2009 měla SROBF ČLS JEP 191 členů a stav účtu SROBF k 30.9.2009 činil 
211.670,-Kč. 

 



5. Výbor SROBF ČLS JEP přebírá odbornou záštitu nad Brněnskými onkologickými dny 
2010. 

 
6. O spolupráci s Českou gynekologicko-porodnickou společností podala informace 

prim. MUDr. Kubeco vá, PhD. Probíhají jednání nad návrhy standardů léčby 
gynekologických malignit. Společné diskuse proběhly v rámci odborných akcí 
Bauerův a Kaňkův den, nejbližší společné jednání bude v rámci onkogynekologického 
dne lednové konference v Brně. Na standardu léčby karcinomu děložního čípku 
pracuje za radiační onkologii prim. MUDr. Stankušová, CSc., na standardu léčby 
karcinomu děložního těla prim. MUDr. Kubecová, PhD. Ta současně upozorňuje, že 
ačkoliv radioterapie není základní metodou v léčbě karcinomu ovaria, neměla by být 
zcela opomenuta, což je v současné verzi připravovaného standardu. Připravené 
návrhy standardů MUDr. Kubecová, PhD. rozešle k připomínkování členům výboru a 
členům akreditační komise SROBF.  

 
7. Webové stránky SROBF. Edukační materiály, zpracované MUDr. Doleželem, byly 

již zveřejněny. Ing. Horáková, CSc. bude dále jednat o grafické úpravě.  
 
8. Zastoupení radiační onkologie v ČLK. Doc. MUDr. Odrážka, PhD. informoval o 

odstoupení MUDr. Stankušové, CSc. z jejích funkcí v ČLK. Výbor doporučuje na 
funkci předsedy oborové rady ČLK pro obor radiační onkologie prof. MUDr. Pavla 
Šlampu, CSc., který souhlasí. Jako člena vědecké rady ČLK za obor radiační 
onkologie výbor doporučuje MUDr. Bělu Malinovou, kterou osloví doc. MUDr. 
Odrážka PhD. 

 
9. Financování odborných aktivit.  

a) Výbor souhlasí z prostředků SROBF poskytnout finanční prostředky na účast 
na schůzi předsedů  národních společnosti v rámci ESTRO.   

b) Výbor souhlasí s vypsáním ceny prim. Chodounského. V průběhu roku 2010 
budou stanovena  kritéria vypsané soutěže. RNDr. Judas, PhD. poskytl členům 
výboru podmínky a pravidla soutěže vypsané ČSFM.  

 
10. Spolupráce s ESTRO. Ve dnech 16.-20.5.2010 bude v Praze pořádán kurz „Basic 

Clinical Radiobiology“. 
 

11. Různé. 
a) RNDr. Judas, PhD. informuje, že na webových stránkách České společnosti 

fyziků v medicíně (www.csfm) je k dispozici kalkulačka pro výpočet 
potřebného počtu fyziků a techniků pro konkrétní pracoviště radiační 
onkologie dle počtu a typu přístrojů a počtu léčených pacientů.  

 
 
Další schůze výboru SROBF ČLS JEP je plánována na 19.2.2010 v rámci Konference 
SROBF v Hradci Králové. Doba a místo budou upřesněny v elektronické pozvánce.  
 
Zapsala: Macháňová 
Odsouhlasil: Odrážka 
 

http://www.csfm/

