
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, 
konaného dne 16.3.2010 v Praze. 

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

1. Dotazník SROBF ČLS pro pracoviště radiační onkologie. Po zapracování 
písemných připomínek jednotlivých členů výboru a po podrobné diskuzi na dnešním 
zasedání, byla připravena konečná verze. Připomínky z diskuze zapracuje do 
dotazníku doc. MUDr. Odrážka, PhD. a rozešle e-mailovou formou na vedoucí 
pracovníky všech pracovišť radiační onkologie.  

 
2. Vyhláška o personálním vybavení.  Byla doplněna o připomínky RNDr. Judase, 

PhD. 
 
3. Vypsání ceny SROBF ČLS JEP za nejlepší publikaci v radiační onkologii – 

Chodounského cena. Přítomní členové akceptovali připomínky a návrhy Ing. 
Horákové, CSc. a prof. MUDr. Šlampy, CSc. k zásadám vypsání soutěže o nejlepší 
odborné práce. Do soutěže budou zařazeny odborné články v recenzovaných 
časopisech, odborné knižní publikace, včetně jednotlivých kapitol v monografiích. 
Věkový limit autorů byl stanoven hranicí 40 let. Předmětem další diskuze bude výše 
finanční odměny autorům oceněných prací. Definitivní text vypsání soutěže o cenu 
SROBF dopracuje Ing. Horáková, CSc. 

 
4. Organizační informace SROBF ČLS. 

a) Logo SROBF – možnost zajištění profesionálního grafického návrhu zjistí 
MUDr. Honová. 

b) Projednáno zveřejňování zápisů se schůzí výboru SROBF na webových stránkách 
ČOS a naopak zápisů ze schůzí výboru ČOS na webových stránkách SROBF, bez 
připomínek.  

5. Historie SROBF. Ing. Horáková, CSc., obdržela historii pracovišť radiační onkologie 
z 10 oddělení v republice a urguje oddělení zbývající. MUDr. Stankušová, CSc., 
přislíbila dodání informací o spolupráci SROBF s ESTRO. Byla diskutována forma a 
rozsah publikace na toto téma. 

 
6. Varia.  

a) Na dotaz MUDr. Kubecové, PhD. na vypsaný grant MZ, určený na 
diagnosticko-terapeutické standardy, o kterém byla zpráva ve sdělovacích 
prostředcích, zjistí další informace prof. MUDr. Šlampa, CSc. 

b) Schůze akreditační komise MZ ČR pro obor radiační onkologie je plánována 
na 20.4.2010. 

c) Diagnosticko-terapeutický standard pro karcinom těla děložního, který je 
připravován jako společný s gynekologickou společností, rozešle MUDr. 
Kubecová, PhD. všem členům výboru k dalšímu připomínkování. 

d) Podána informace, že Fakulta biomedicínckého inženýrství ČVUT v Praze, se 
sídlem v Kladně, v akademickém roce 2010/2011 otevírá bakalářský studijní 
program radiologický asistent ve formě prezenčního studia.  



 
Poznámka revizní komise: revizní komise konstatuje, že na této schůzi výboru SROBF nebyla 
přítomna nadpoloviční většina zvolených členů výboru SROBF, neboť se zúčastnili pouze 4 
členové z devíti. 
 
Další schůze výboru SROBF ČLS JEP se bude konat v rámci Brněnských onkologických dnů 
v pátek 23.4.2010 v 11:30 hod. ve hotelu Voroněž v Modrém salónku.  
 
Zapsala: Macháňová 
Odsouhlasil: Odrážka 
 Odstraněno: ¶


