
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP, 
konané dne 15.6.2010 v SÚRO Praha 

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

1. Národní referenční centrum. MUDr. Suchý představil výboru tříletý projekt IGA 
(zahájený v srpnu 2009), jehož cílem je návrh metodologií pro klinické standardy a 
tvorba základní sady klinických standardů pro ČR. Vyzval výbor SROBF 
k dodatečnému zapojení se do projektu. Výbor se dohodl, že bude souhlasit s účastí 
SROBF v daném projektu formou oponentury a spolupráce a že má zájem o účast 
v budoucích projektech týkajících se klinických standardů. Doc. Odrážka vyrozumí 
o tomto stanovisku MUDr. Suchého.  

 
2. ESTRO. Doc. Odrážka seznámil výbor se pozváním ESTRO na ESTRO Anniversary 

Conference – 3 Decades of Innovation and Cancer Care. Tato konference se bude 
konat v termínu 8.-12.5.2011 v Londýně a zároveň proběhne i  

− 11th Biennial ESTRO Conference on Physics and Radiation Technology for 
Clinical Radiotherapy (8-12 May),   

− GEC-ESTRO Brachytherapy Meeting (8-10 May),  
− ESTRO International Oncology Forum – Radiation Oncology at the Forefront 

of Multidisciplinary Oncology (8-12 May). 
ESTRO žádá o navržení jednoho zástupce za SROBF do „National Societies Advisory 
Committee for the ESTRO International Oncology Forum“. Doc. Odrážka osloví 
v této věci nepřítomné členy výboru a revizní komise a MUDr. Vítka z FNB Praha.  

Dále požádalo ESTRO o navržení jednoho zástupce za SROBF jakožto styčné osoby 
(ESTRO liaison person) pro jednání mezi národními společnostmi (SROBF) a ESTRO 
pro období následujících pěti let. Výbor se dohodl, že tímto zástupcem bude MUDr. 
Kubeš.  

ESTRO rovněž vyzývá národní společnosti k vyslání dvou zástupců země na pracovní 
schůzku o novém klinickém curriculu, která se bude konat 12. září 2010 u příležitosti 
ESTRO kongresu v Barceloně 12. září. 

Doc. Odrážka vyrozumí ESTRO o dohodnutých reprezentantech za radiační onkologii 
v České republice ve výše uvedených záležitostech. 

 
3. IAEA vzd ělávací kursy. Doc. Odrážka informoval o možnosti získat podporu na 

IAEA vzdělávací kursy. Bližší informace na stránkách IAEA, ESTRO, SÚJB 
(http://www.sujb.cz/aplikace/mezakce/detail.php?lang=cz&page=1&recId=1474), 
přes který se žádosti o tyto granty podávají.  

− ESTRO course: Advanced Imaging for Physicists, Utrecht (The Netherlands), 
3-7 October 2010 (early registration rate until 5 July 2010) 

− IAEA/ESTRO Teaching Course on IMRT AND OTHER CONFORMAL 
TECHNIQUES IN PRACTICE, 3.-7.10.2010 Holandsko 



− IAEA/ESTRO Teaching Course on EVIDENCE-BASED RADIATION 
ONCOLOGY: METHODOLOGICAL BASIS & CLINICAL APPLICATION,  
3.-8.10.2010 Portugalsko 

 
4. MZ ČR žádost o spolupráci. Doc. Odrážka seznámil výbor s dopisem MZ ČR ve 

věci podání stížnosti Mgr. J. Žaludka, bývalého zaměstnance KOC Zlín, na toto 
pracoviště. MZ ČR žádá SROBF o spolupráci a vyjádření na základě Věstníku MZ 
částka 7/2008, kapitola 6, čl. 2: „Dohled nad plněním kritérií (KOC) mají zejména 
odborné společnosti a pojišťovny.“ Výbor se shodl na názoru, že obecně lze plnění 
kritérií pro KOC ověřit klinickým auditem, na kterém bude SROBF spolupracovat, 
pokud MZ ČR klinický audit zorganizuje dle již dříve vypracované metodiky z roku 
2004 a s využitím národních radiologických standardů – radiační onkologie 
(připravených ke zveřejnění ve Věstníku MZ). 

 
5. ÚZIS vykazování činností. Doc. Odrážka rozešle členům výboru Roční výkazy 

o činnosti radiační a klinické onkologie k připomínkování. Tyto výkazy je možné nyní 
revidovat. 

 
6. Léčebné standardy – gynekologické nádory. MUDr. Kubecová rozešle členům 

výboru k odsouhlasení standardy léčby karcinomu endometria a poté proběhne 
obnovené jednání s Českou gynekologickou společností.   

 
7. Chodounského cena. Doc. Odrážka informoval výbor o publikacích, které byly 

zaslány do soutěže Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační 
onkologie za rok 2009. Výbor vyhodnotil vítěznou práci. Druhá a třetí cena nebyla 
udělena. Vítězná práce bude zveřejněna na webových stránkách Společnosti radiační 
onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, v Medical tribune a na Sympoziu o radiační 
onkologii 1.-2.10.2010 v Novém Jičíně. 

 
8. Logo SROBF. Byly předloženy první návrhy loga SROBF dodané MUDr. Honovou. 

Další budou předloženy na příští schůzi výboru.  
 

9. Varia. 
Ing. Horáková předložila výboru soubory Historie SROBF a Historie jednotlivých 
oddělení radiační onkologie v České republice, které by měly vyjít v publikaci 
k letošnímu 20. výročí vzniku SROBF. Tato publikace by měla být k dispozici na 
letošním sympoziu v Novém Jičíně. Ing. Horáková rozešle tyto soubory členům 
výboru a revizní komise k připomínkám a doplnění – do 30. června. Rovněž je rozešle 
autorům jednotlivých příspěvků. Poté je předá Prof. Šlampovi, který zařídí tisk 
publikace. Do sborníku přispělo 21 pracovišť (z toho jedno dnes už neexistuje, jedno 
sloučeno s jiným). Historii nedodalo 7 pracovišť (s radikální radioterapií). Pokud by 
některé z nich mělo zájem se ještě zapojit, nechť urychleně kontaktují Ing. Horákovou 
(ivana.horakova@suro.cz). 

 
Schůze výboru SROBF ČLS JEP na podzim 2010 

7.9. Ostrava 
15.10. Český Krumlov (XVII. Jihočeské onkologické dny) 

 16.11. Praha FNKV 
 14.12. Praha FNB 
  



Zapsala: Horáková       Odsouhlasil: Odrážka 


