
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, 
konané dne 23.4.2010 v Brně. 

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

1. ESTRO a SROBF. Doc. MUDr. Odrážka, PhD. se zúčastnil setkání předsedů 
národních společnosti, jehož hlavním tématem bylo specializační vzdělávání lékařů a 
fyziků. Doc. MUDr. Odrážka, PhD. rozešle všem členům výboru návrh evropského 
curricula pro specializační průpravu lékařů v radiační onkologii. Národní společnosti 
mají tento materiál připomínkovat do konce měsíce května. Proto jednotliví členové 
výboru zašlou své připomínky a návrhy zpět do 15.5.2010. Evropské curriculum pro 
radiologické fyziky zatím k dispozici není. 

 
2. Léčebné standardy. 
a) Standard nechirurgické léčby karcinomu endometria, byl připomínkován a je 

zapracován i do poslední verze národních radiologických standardů. Následně 
proběhne jednání s Českou gynekologickou společností.   

b) Zpracovávání národních léčebných standardů má probíhat pod záštitou národního 
referenčního centra při MZ. Prof. MUDr. Šlampa, CSc. informoval o svém jednání 
s MUDr. Suchým: Zpracovány jsou 4 standardy s onkologickou diagnózou (karcinom 
rekta, karcinom anu, karcinom slinivky břišní a metastázy jaterní), další do celkového 
počtu 13 jsou ve fázi přípravy. Pro tvorbu standardů byli nominováni zástupci 
chirurgie, oboru dle lokalizace nádoru (např. gastroenterologie) a za klinickou 
onkologii prof. MUDr. Žaloudík, CSc. Zástupce radiační onkologie v předcházející 
fázi přizván nebyl. SROBF je připravena na národních standardech participovat po 
bližším ujasnění podmínek spolupráce. Za výbor SROBF byl koordinujícím členem 
stanoven prof. MUDr. Šlampa, CSc. 

 
3. Jednání akreditačních komisí. 
a) Prof. MUDr. Šlampa, CSc. podal informace o schůzi akreditační komise pro obor 

radiační onkologie, která se konala 20.4.2010. V nově jmenované akreditační komisi 
byl předsedou zvolen prof. MUDr. Šlampa, CSc. a místopředsedou prim. MUDr. 
Feltl, PhD. V letošním roce dostala akreditační komise k rozdělení 6 rezidenčních 
míst. 

b) RNDr. Judas, PhD. stručně informoval o jednání akreditační komise pro vzdělávání 
v nelékařských profesích ve zdravotnictví.  

 
4.   ČLK a SROBF. 
a)  Prof. MUDr. Šlampa, CSc. se stal členem vědecké rady ČLK. 
b) Prof. MUDr. Šlampa, CSc. referoval o své účasti na zasedání vědecké rady ČLK, 
zejména o předání požadavků na personální obsazení lůžkových oddělení radiační 
onkologie (a/ 2.5 úvazku lékaře na standardní lůžkovou stanici o 30 lůžkách, z toho lékař 
s odbornou způsobilostí 2.0 úvazku, s certifikátem 1.0 úvazku, b/ ZPBD se 
specializovanou způsobilostí sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech 



1.1 úvazku, c/ ZPBD, ZPPOD – 8.0 úvazku, d/ ZPOD bez maturity 4.2 úvazku). Výbor 
k požadavkům předaným na ČLK nemá připomínek. 
 
5.  Jednání s pojišťovnami. MUDr. Kubeš, PhD. podal informace o jednání mezi FNB a 
MUDr. Hanou Vlčkovou z VZP, které se týkalo kódu intersticiální brachyterapie prostaty, 
která společně s  několika dalšími kódy (permanentní brachyterapie prostaty, IGRT) 
prošla v loňském roce dohadovacím řízením na MZ. Aby tyto kódy byly zařazeny do 
nového sazebníku pojišťovny, je třeba je nejprve jménem SROBF ČLS JEP projednat na 
VZP. Až následně je možno tyto kódy nasmlouvávat za jednotlivá zdravotnická zařízení 
s pobočkami zdravotních pojišťoven. Projednáním na VZP byli za výbor SROBF pověřeni 
doc. MUDr. Odrážka, PhD., prim. MUDr. Feltl, PhD a MUDr. Kubeš, PhD.  
 
6. Varia. 

a) Výbor obdržel žádost farmaceutické společnosti Ipsen o vyjádření k návrhu 
hodnotící zprávy SÚKL, týkající se účinnosti depotních forem analog GnRH. 
Z odborného hlediska členové výboru SROBF ČLS JEP s odkazem na 
literaturu a mezinárodní standardy doporučují LHRH analoga v léčbě 
karcinomu prostaty ponechat jako jednotnou skupinu bez preference 
jednotlivých látek.  

b) Výbor se seznámil s dopisem Mgr. Žaludka ze zlínského pracoviště.  
 

 
Následná schůze výboru SROBF ČLS JEP se bude konat dne 18.5.2010 v Ostravě. 
  
Zapsala: Macháňová 
Odsouhlasil: Odrážka 
 
 


