
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP
konané dne 19.2.2010 v Hradci Králové

Přítomni (bez titulů): Honová,  Horáková, Kubeš, Odrážka, Petera, Soumarová
Za revizní komisi (bez titulů): Kubecová
Omluveni (bez titulů): Feltl, Judas, Berkovský, Macháňová

Schůze se uskutečnila v rámci 6. konference SROBF konané 19.-20. února 2010 v Novém 
Adalbertinu v Hradci Králové. Jednání řídil předseda SROBF doc. MUDr. K. Odrážka, Ph.D.

1. V návaznosti  na referát  prim.  MUDr.  Feltla,  Ph.D.  „Léčba  zářením v ČR a její  vývoj 
v čase  aneb  Umíme  používat  radioterapii“,  ve  kterém  seznámil  účastníky  konference 
s nejdůležitějšími výsledky datové studie vytvořené ve spolupráci s doc. RNDr. Duškem, 
Ph.D. bylo konstatováno, že bude rozšířena spolupráce SROBF s Institutem biostatistiky a 
analýz  Masarykovy  univerzity  v  Brně.  Výbor  vytipoval  10  nejčastějších  diagnóz 
k podrobnějšímu zpracování. Vycházet se bude v tuto chvíli z dat z NOR. První výsledky 
budou prezentovány na schůzi výboru v rámci Brněnských onkologických dnů. Za účelem 
doplnění dat z jednotlivých pracovišť bude v průběhu března 2010 rozeslán dotazník na 
všechna pracoviště radioterapie (zodpovídá Odrážka). 

2. Doc.  MUDr.  Odrážka,  Ph.D.  informoval  výbor  o  jednání  k návrhu  vyhlášky  o 
požadavcích  na  personální  vybavení  zdravotnických  zařízení,  které  se  uskutečnilo 
18.1.2010 na MZ ČR. Obsahem jednání bylo zejména projednání personálního vybavení 
nelékařských  zdravotnických  povolání  radiologický  asistent  a  radiologický  fyzik  na 
jednotlivých  pracovištích,  kde  se  provádějí  vyšetření  pomocí  zobrazovacích  metod 
přístroji s ionizujícím zářením, a na odděleních radiační onkologie a nukleární medicíny. 
Bylo  zdůrazněno,  že  jde  o  minimální  personální  vybavení,  jež  musí  splnit  všechna 
zdravotnická zařízení.

3. Prim. MUDr. Kubecová, Ph.D. podala informaci o vývoji standardů pro gynekologickou 
onkologii.  Čeká  na  podklady  ze  strany  chirurgických  gynekologů,  aby  mohly  být 
zpracovány připomínky SROBF do konce března 2010.

4. Ing. Horáková, CSc. informovala o webových stránkách SROBF. Stránky byly upraveny 
zejména po formální stránce a nyní je třeba je doplnit a aktualizovat po obsahové stránce. 
Bylo dohodnuto, že příspěvky k umístění na stránky a připomínky ke stránkám se budou 
posílat  Ing. Horákové,  CSc. Je potřeba doplnit  zejména informace pro pacienty (prim. 
MUDr. Kubecová,  Ph.D.),  historii  SROBF (Ing.  Horáková,  CSc.,  prof.  MUDr. Petera, 
Ph.D., prim. MUDr. Stankušová, CSc., prof. MUDr. Macháček, CSc.), základní informace 
o SROBF v angličtině (doc. MUDr. Odrážka, Ph.D.), logo SROBF (doc. MUDr. Odrážka, 
Ph.D.,  MUDr.  Doležel),  po  dohodě  s ČOS  také  zápisy  ze  schůzí  výboru  ČOS  (doc. 
MUDr.  Odrážka, Ph.D., Ing. Horáková, CSc.).

5. Výbor vzal na vědomí informaci doc. MUDr. Odrážky, Ph.D. o elektronických kurzech 
ČLK pro celoživotní vzdělávání.

6. Výbor delegoval doc. MUDr. Odrážku, Ph.D. k účasti na 5. European Workshop ESTRO 
(den národních společností radiační onkologie), který se koná 28.-29.3. v Bruselu.

7. Doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. stručně informoval o připravovaném ESTRO curriculu pro 
radiační  onkologii. Dokument  bude  na  programu  bruselského  setkání  představitelů 
národních společností radiační onkologie. Specializační vzdělávání lékařů v ČR probíhá 
podle  zákona  č.  95/2004  a  vyhlášky  185/2009,  nový  vzdělávací  program  vyšel  ve 



Věstníku MZ ČR 2009, částka 10. Pro lékaře zařazené do oboru od 1.7.2009 platí nový 
vzdělávací program.

8. Výbor delegoval prim. MUDr. Kubeše, Ph.D. jako člena výběrové komise pro výběrové 
řízení na místo primáře pro oddělení radiační onkologie na Kladně. Výběrové řízení se 
uskuteční  4.3.2010.

9. Výbor se rozhodl vydat u příležitosti 20 let SROBF Zpravodaj obsahující historii SROBF 
a historii jednotlivých oddělení radiační onkologie. Podklady shromáždí a zpracuje Ing. 
Horáková, CSc. ve spolupráci s prof. MUDr. Macháčkem, CSc.

10. Na  příští  schůzi  výboru  budou  potvrzena  pravidla  pro  Cenu  primáře  Chodounského 
o nejlepší publikaci  v oboru radiační  onkologie.  Návrh pravidel rozešle Ing. Horáková, 
CSc. členům výboru. Doc. MUDr. Odrážka, Ph.D. zjistí podmínky u ČLS JEP.

11. Výbor SROBF přebírá odbornou záštitu nad 5. mezinárodní konferencí Nejnovější trendy 
radioterapie,  stereotaktické radioterapie  a radiochirurgie,  která se uskuteční 7.-8.4.2010 
v Nemocnici Na Homolce v Praze.  

12. Výbor schválil žádost MUDr. Dana Bláhy (nemocnice Jihlava)  a MUDr. Josefa Valcháře 
(FNKV Praha) o přijetí  za člena SROBF. Členství  ve SROBF ukončili:  MUDr. Darja 
Šustrová (2009), Ing. Helena Žáčková (2009) a MUDr. Karolína Hovorková (2010).

13. Příští schůze výboru SROBF ČLS JEP je plánována na 16.3.2010 ve VFN Praha 2 od 12 
hodin. Místo bude upřesněno v elektronické pozvánce.

Zapsala: Ing. Horáková, CSc.

Schválil: doc. MUDr. Odrážka, Ph.D.


