
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP,
konané dne 27.1.2011
v Praze.

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

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

1. ESTRO projekt HERO (Health Economics in Radiation Oncology).
Výbor souhlasí se zapojením SROBF do této mezinárodní aktivity a s vyplněním 
avizovaného dotazníku. Bude dále projednáno po obdržení dotazníku z ESTRO 
sekretariátu.

2. ÚZIS vykazování radiační onkologie.
Výbor doporučuje upravit statistický dotazník ÚZIS a zaktualizovat pro současnou 
radioterapii. Všichni členové připraví své připomínky a návrhy na přespříští schůzi 
výboru.

3. ČLS identifikační karty.
            Při rozesílání identifikačních členských karet bude poslána i informace o členském  .

shromáždění, které se bude konat dne 25.2.2011 v rámci 7. konference SROBF v 
Hradci Králové. Ti členové, kteří již identifikační kartu obdrželi, dostanou informaci 
o shromáždění samostatně.

4. Personální situace.
            Výbor obdržel zpětnou informaci z jednotlivých pracovišť na dotaz týkající se   

chybějícího odborného personálu. Dle údajů sebraných z téměř všech pracovišť 
(nedodalo jediné z 28) toho času chybí v České republice 44 radiologických 
asistentů, tj.16% z celkově potřebného počtu, 40 lékařů, tj.11% z celkově potřebného 
počtu, 14 klinických radiologických fyziků, tj.18% z celkově potřebného počtu a 14 
zdravotních sester, tj.2% z celkově potřebného počtu,
Se znalostí těchto dat výbor diskutoval o akci „Děkujeme, odcházíme“ a její dopad 
na zajištění péče v oboru radiační onkologie. Výbor se seznámil s výsledky 
průzkumu, který provedli a výboru předali členové SROBF. Výbor konstatuje, že 
jsou pracoviště, kde výpověď podala více než polovina lékařů/radiačních onkologů. 
Pracoviště, na kterých zůstává větší část lékařů, odpověděla, že jsou plně vytížena 
po stránce personální i přístrojové zajištěním péče pro svoji spádovou oblast a nejsou 
schopna přebrat další pacienty. Výbor doporučuje zveřejnit prohlášení, ve kterém 
podporuje výše zmíněnou akci lékařů a současně upozorňuje na hrozící kritickou 
personální situaci v oboru.

5. Specializační vzdělávání.
a/ Předseda výboru informoval o jednání akreditační komise dne 6.1.2011, na které 
byla projednávána specializační příprava. Členové výboru nemají námitek. Souhlasí 
se zkrácením doby přípravy z 6 na 5 let a s návrhem vytvořit v této fázi společný 
základní interní kmen pro obory radiační a klinické onkologie. 
b/ O stavu specializačního vzdělávání radiologických fyziků referoval RNDr. Judas, 
PhD.: rámcový vzdělávací program vypracovaný v srpnu 2010, a odevzdaný 
prostřednictvím IPVZ, nebyl dosud na MZ schválen.



6. ESTRO 2011.
Referoval prim. MUDr. Feltl, PhD. Má připraveny veškeré podklady v anglickém 
jazyce pro posterovou prezentaci české radioterapie a SROBF na výroční konferenci 
ESTRO v květnu letošního roku v Londýně. Organizátor dosud nezveřejnil velikosti 
panelů pro postery.

7. Volby 2011.
Na výročním shromáždění členů SROBF, které se bude konat v rámci 7. konference 
SROBF v únoru 2011 v Hradci Králové, budou podány informace o volbách do 
nového výboru a revizní komise. Výbor rozhodl, že volby proběhnou formou 
korespondenční a budou dvoukolové. Na shromáždění delegátů bude zvolena 
volební komise. Do zvolení volební komise je pověřena jejich přípravou revizní 
komise. Ta bude o též o připravovaných volbách referovat na shromáždění delegátů. 

8. Záštita nad odbornými akcemi.
a/ Výbor SROBF vyslovuje souhlas s převzetím záštity nad 2. jihlavskou konferencí 
s tématem Zhoubné nádory ovaria, která se bude konat dne 17.3.2011 v Jihlavě.
 b/ Výbor SROBF vyslovuje souhlas s převzetím záštity nad odborným seminářem 
oddělení lékařské fyziky Nemocnice na Homolce a firmou Transkontakt-medical, 
s.r.o. s tématem Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie a 
radiochirurgie VI., která se bude konat v Praze ve dnech 30. a 31.3.2011.

9. Varia.
a/ Výbor SROBF obdržel žádost MUDr. Jana Vydry, ředitele Institutu onkologie a 
rehabilitace na Pleši o vyjádření k pořízení lineárního urychlovače na výše uvedené 
pracoviště. Proběhla diskuse o přístrojovém vybavení, výbor se k žádosti vyjádří na 
únorové schůzi.
b/ RNDr. Judas, PhD informoval o návrhu zákona o specifických zdravotních 
službách, kde je řešena i otázka klinických auditů. Připomínky mají být zaslané na 
MZ do 23.2.2011. Vnitřní připomínkování členy výboru proběhne písemně 
elektronickou formou.
c/ Výbor souhlasí s vypsáním 2. ročníku soutěže o nejlepší odborné práce mladých 
odborníků, členů SROBF. Uzávěrka schválena na 30.4.2011. Pověřena Ing. 
Horáková, CSc.

Další schůze výboru se bude konat dne 25.2.2010 v rámci 7. konference SROBF v Hradci 
Králové po skončení odborného programu.

 
Zapsala: Macháňová
Vidoval a schválil: Odrážka


