
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP,
konané dne 14.12.2010
v Praze.

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

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

1.
Specializační vzdělávání:
Prof. MUDr. Šlampa CSc. informoval o dopisu zaslaném prostřednictvím ČLK, týkajícím se úpravy 
specializační průpravy. Společný interní základ má mít 2 roky. V současné době jsou jako závazné 
navrženy 2 měsíce interního lékařství, 2 měsíce chirurgie a 2 měsíce ARO. Diskutovány návrhy na 
doplnění základu o další obory. Prof. Šlampa, CSc. vypracuje návrh a rozešle ho k připomínkování 
všem členům výboru a akreditační komise. Bude projednáváno na půdě akreditační komise dne 
6.1.2011. Prof. MUDr. Šlampa,CSc. se dne 20.12.2010 zúčastní zasedání předsedů akreditačních 
komisí. Dále jako předseda akreditační komise pro radiační onkologii naváže spolupráci s 
předsedou akreditační komise pro klinickou onkologii
MUDr. Kubeš podal informaci o své účasti na schůzi IPVZ. Výbor je požádán o vyjádření, zda 
souhlasí, aby povinné kurzy v rámci specializační průpravy probíhaly formou e-learningu (První 
pomoc, Prevence požívání návykových látek, Legislativa a etika, Radiační ochrana). Výbor SROBF 
ČLS JEP souhlasí.
Rezidenční místa:
Výbor konstatuje, že o rezidenční místa v oboru radiační onkologie není v současné době zájem ze 
strany absolventů lékařských fakult, a to z důvodu nevyhovujících podmínek tohoto programu.

2.
Registrační listy:
Na přímý dotaz ohledně zařazení již schválených kódů (radioterapie řízená obrazem - IGRT, 
brachyterapie prostaty HDR a permanentní brachyterapie prostaty) bylo Ing. Jenšovskou, ředitelkou 
odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, sděleno, že žádost o zařazení nových výkonů 
odbornosti radiační onkologie byla znovu posouzena a z důvodů vysokých finančních dopadů pro 
systém veřejného zdravotního pojištění bylo opět rozhodnuto o nezařazení těchto výkonů do novely 
vyhlášky č. 134/1988Sb. platné od 1.1.2011

3.
Personální obsazení:
Výbor obdržel zpětnou informaci z jednotlivých pracovišť na dotaz týkající se chybějícího 
odborného personálu. Dle údajů sebraných z téměř všech pracovišť (nedodala 2 z 28) toho času 
chybí v České republice 33 radiologických asistentů, 28 lékařů, 12 radiologických fyziků a 11 
zdravotních sester. Výbor doporučuje zjistit celkový počet zdravotníků pracujících v oboru pro 
posouzení procentuálního poměru chybějících pracovníků. Vzhledem k vysokému nedostatku 
radiologických asistentů budou zmapovány akreditované studijní programy a školy, které je 
zajišťují. Za rozeslání doplňujících dotazníků zodpovídá doc. MUDr. Odrážka, PhD.

4.
Volby 2011:
Navrženo, aby shromáždění členů SROBF se konalo v rámci konference radiační onkologie v únoru 
2011 v Hradci Králové. S místními organizátory projedná doc. MUDr. Odrážka, PhD. Revizní 



komise připraví na příští schůzi výboru návrh voleb korespondenční formou, tak aby odpovídal 
platným stanovám ČLS JEP.

5.
Záštita na odbornými akcemi:
a/ Výbor SROBF vyslovuje souhlas s převzetím záštity nad onkologickou konferencí pardubického 
pracoviště s tématem kontroverze v onkologii (karcinom prsu, karcinom prostaty, biologická léčba, 
vzdělávání v onkologii), které se bude konat ve dnech 10.-11.2.2011.
b/ Výbor SROBF vyslovuje souhlas s převzetím záštity nad Novojičínskými dny radiační onkologie, 
které se budou konat ve dnech 23.-24.9.2011.
c/ Hlasováním nebylo schváleno udělení záštity nad sympóziem v gynekologické onkologii a 
onkomammologii, které se koná ve dnech 7.-8.2011 v Brně.

6.
Spolupráce ESTRO:
Na stránkách SROBF jsou zveřejněny kurzy ESTRO, u kterých je možno žádat o finanční podporu 
IAEA. Jsou zaměřeny na účast fyziků a jde o kurz Advanced treatment planning v březnu 2011 a o 
kurz Physics for Clinical Radiotherapy v říjnu 2011. Dále je podporován kurz pro radiologické 
asistenty. Jedná o pokračující kurz zaměřený na národní vzdělávání radiologických asistentů.
ESTRO konference 2011: 
V rámci výroční konference, která se koná v květnu 2011 v Londýně, bude den 8.5.2011 věnován 
národním společnostem. Každá země může nominovat 3 delegáty – 1 radiačního onkologa, 1 
radiologického fyzika a 1 radiologického asistenta. Prostor pro aktivní účast bude dán 8 zemím na 
téma Position of Radiation Oncology in my Country. Výbor podporuje přihlášku k aktivní účasti. 
Přípravou nadále pověřeni  prim. MUDr. Feltl, PhD, doc. MUDr. Odrážka, PhD a MUDr. Kubeš, 
PhD.

7.
Členská základna a organizační záležitosti:
SROBF ČLS má t.č. 181 členů. Z tohoto počtu je cca 20 neplatičů členských příspěvků.
Revizní komise bude individuálně urgovat vyrovnání členských příspěvků.
Výbor SROBF odsouhlasil zvýšení členského poplatku na 250 Kč za rok 2011. 
Výbor SROBF odsouhlasil přijetí nových členů odborné společnosti, a to MUDr. Šindelářové 
z Plzně a MUDr. Jana Jansy z Hradce Králové. 

8.
Různé:
a/ Výbor odsouhlasil odměnu ve výši 5000 Kč pro MUDr. Pavla Krupu, autora vybraného loga 
SROBF.
b/ Výbor se zabýval dopisem MUDr. S. Pánové, ředitelky odboru zdravotních služeb MZ, který je 
vzneseným dotazem na  léčebné využití konopí v oboru. Předáno k řešení vědecké sekretářce doc. 
MUDr. Soumarové, PhD.
c/ Projednáno dokončení distribuce publikace 20 let Společnosti radiační onkologie, biologie a 
fyziky ČLS JEP, Historie radioterapie v České republice.
d/ MUDr. Kubeš, PhD za Ústav radiační onkologie v Praze na Bulovce navrhuje, aby výbor SROBF 
inicializoval odborné jednání s kardiologickou společností, které by směřovalo k vypracování 
národního standardu pro ozařování nemocných s implantovaných kardiostimulátorem. Výbor 
souhlasí, iniciací jednání pověřeni doc. MUDr. Odrážka, PhD. a MUDr. Kubeš, PhD. 

Další schůze výboru se bude konat dne 27.1.2010 v rámci 2. pražského kolokvia, místo a čas budou 



upřesněny.  

Zapsala: Macháňová
Vidoval a schválil: Odrážka


