
Zápis ze schůze výboru SROBF ČLS JEP,
konané dne 16.10.2010
v Českém Krumlově.

Přítomni (bez titulů): Kubeš, Odrážka, Soumarová, Šlampa
Omluveni (bez titulů): Feltl, Judas, Honová, Horáková, Petera
Za revizní komisi: Macháňová
Host: MUDr. Dolečková

Přítomné členy výboru SROBF ČLS JEP za oddělení onkologie a radioterapie z Českých 
Budějovic, které je pořadatelem Jihočeských onkologických dnů, přivítala MUDr. Dolečková.

Jednání řídil předseda výboru SROBF doc. MUDr. Odrážka, PhD:

1. Proběhla krátká diskuse k dopisu MZ, zaslaném prostřednictvím ČLK, s návrhy novel 
zákonů (o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, o resortních, oborových, podnikových 
a dalších zdravotních pojišťovnách, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištěné, o 
veřejném zdravotním pojištění a změně a doplnění některých souvisejících zákonů). 
Materiály rozeslal předseda výboru s předstihem všem členům výboru. Výbor SROBF 
nemá k návrhům těchto zákonů připomínky.

2. Předseda výboru obdržel dopis MZ, který se týká připravované změny zákona o 
veřejném zdravotním pojištění. MZ požaduje provést rozbor všech zdravotních 
výkonů, jak jsou pro jednotlivé odbornosti uvedeny v seznamu zdravotních výkonů s 
bodovými hodnotami. Dále pak vytipovat výkony dané odbornosti a stanovit, které 
výkony se mají hradit plně, částečně a hradit nemají. Výbor doporučuje všechny 
výkony pro obor radiační onkologie, uvedené v ministerstvem jmenované vyhlášce, 
zařadit do skupiny plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

3. Předseda seznámil přítomné členy s dopisem SÚKL, rozeslaným všem odborným 
společnostem, ve kterém je konstatován dlouhodobě malý počet hlášení nežádoucích 
účinků léčiv a dále to, že se situace v této oblasti v posledních letech dále zhoršuje. 
Výbor bere na vědomí, s názorem SÚKL souhlasí.

4. Výbor diskutoval o dalším postupu realizace proplácení výkonů nových ozařovacích 
technik v radiační onkologii (IGRT, HDR brachyradioterapie prostaty, permanentní 
brachyradioterapie prostaty, extrakraniální stereotaxe) ze strany zdravotních 
pojišťoven. Jedná se o výkony, které již byly schváleny dohadovacím řízením. Za 
výbor budou jednat MUDr. Kubeš, PhD a doc. MUDr. Odrážka, PhD.

5. Spolupráce s ESTRO:
a/ Přípravné schůze výroční ESTRO konference, která se bude konat v květnu 2011 
v Londýně, se za SROBF zúčastnil MUDr. Kubeš, PhD. Prezentace národních 
odborných společností je plánována prostřednictvím stánků. Zatím není ze strany 
ESTRO sděleno, zda toto bude bezplatné či za úplatu. Výbor diskutoval možnou 
formu prezentace SROBF ČLS JEP. Přítomní členové se shodli na vytvoření posterů, 
prezentujících statistickými údaji českou radiační onkologii. 
b/ Výbor SROBF vyslovuje podporu kurzu ESTRO pro radiologické asistenty, který je 
připravován na rok 2011 a bude se konat v Ostravě. Hlavním tématem kurzu je 



radiobiologie. Konkrétní možnosti pomoci a spolupráce budou projednány na další 
schůzi výboru SROBF za přítomnosti prim. MUDr. Feltla, PhD.

6. MUDr. Kubeš otevřel otázku dostupnosti radikální radioterapie, respektive čekacích 
dob na tuto léčbu, která v regionech, ve kterých zná situaci, 6-8 týdnů. Problém 
představuje nedostatek radiologických asistentů. Dle sdělení prof. MUDr. Šlampy, 
CSc. je o nedostatku radiologických asistentů informována vědecká rada ČLK. Výbor 
osloví všechny KOC s dotazem na čekací doby a počty chybějících radiologických 
asistentů. Zodpovídá předseda výboru doc. MUDr. Odrážka, PhD.

7. Prof. MUDr. Šlampa, CSc. informoval, že BOD se bude v příštím roce konat ve dnech 
21.-24.4. Nosným tématem pro radiační onkologii je cílená radioterapie a 
brachyradioterapie, lékařské a fyzikální aspekty. Pro radiologické asistenty je 
stanoveno téma zajištění kvality radioterapie radiologických asistentem. Výbor 
SROBF vyslovuje souhlas s převzetím záštity nad touto akcí.

8. Prof. MUDr. Šlampa, CSc. informoval, že Winter glio-meeting se bude konat ve 
dnech 11.-12.2.2011 na jižní Moravě. Výbor SROBF vyslovuje souhlas s převzetím 
záštity nad touto akcí.

9. V průběhu konference o radiační onkologii v Novém Jičíně a na Jihočeských 
onkologických dnech v Českém Krumlově byla členům SROBF předána publikace 20 
let Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, Historie radioterapie 
v České republice. Další výtisky budou rozdány sponzorům, předsedům odborných 
společností ČLS JEP a zbytek bude rozeslán na jednotlivá pracoviště radiační 
onkologie.

Další schůze výboru a RK SROBF ČLS se koná dne 16.11.2010 v Praze na klinice 
radioterapie a onkologie na Královských Vinohradech.

Zapsala: Macháňová
Vidoval a schválil: Odrážka


