
Zápis ze schůze výboru a revizní komise 
Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, 
konané dne 25.2.2011 v Hradci Králové.

Přítomni: Honová, Horáková, Kubeš, Odrážka, Petera, Soumarová, Šlampa
Omluveni: Feltl, Judas, Berkovský
Za revizní komisi: Kubecová, Macháňová
Host: MUDr. Vydra – ředitel Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši

Jednání:

1.
Žádost Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši.
MUDr. Vydra referoval o plánovaném investičním záměru Institutu onkologie a rehabilitace Na 
Pleši, čímž doplnil písemnou žádost o vyjádření výboru SROBF ČLS JEP k vybavení tohoto 
pracoviště lineárním urychlovačem, a následně zodpověděl dotazy přítomných členů výboru 
SROBF. Po hlasování výbor nedoporučuje investiční záměr Institutu onkologie a rehabilitace Na 
Pleši pořídit lineární urychlovač pro toto pracoviště.

2.
Dotazník SROBF.
K dnešnímu dni bylo navráceno 25 z 27 rozeslaných dotazníků, 2 pracoviště neodpověděla. Došlé 
materiály budou zpracovány, zodpovídají doc. MUDr. Odrážka, PhD a MUDr. Kubeš, PhD.

3.
Specializační vzdělávání.
Prof. MUDr. Šlampa, CSc. rozeslal návrh vzdělávacího programu oboru radiační onkologie, 
připomínkování je do 28.2.2011. Dále referoval o otázce kompetencí lékařů po absolvování 
základního kmene. Výbor souhlasí s délkou pobytu 9 měsíců na pracovišti s lineárním 
urychlovačem a 3 měsíce na pracovišti brachyterapie. Výbor doporučuje minimální rozsah 
absolvovaných odborných kurzů 30 hodin. Povinnou zůstane obecná radiační onkologie – biologie 
nádorů a radiobiologie, radiologická fyzika, zevní radioterapie, brachyterapie, cytotoxická 
chemoterapie, biologická terapie, hormonální terapie. 2 týdenní předatestační stáž a absolvování 
předatestačního testu zůstává. Program kurzu radiační ochrany zůstává.  

4.
Návrh zákona o specifických zdravotních službách.
Výbor konstatuje, že návrh výše uvedeného zákona byl dán k připomínkování po linii ČLS JEP po 
termínu k odevzdání připomínek. Předseda výboru požádá o prodloužení termínu a urychleně návrh 
rozešle všem členům výboru. Návrhy připomínek zašlou členové výboru k rukám Ing. Horákové, 
CSc. do 2.3.2011. 
 
5.
Volby 2011.
Revizní komise podala informaci o přípravě voleb do nového výboru a revizní komise. Členové 
společnosti byly o volbách a jejich průběhu informováni na shromáždění členů dne 25.2.2011. 
Všechny informace budou po dobu I. i II. kola korespondenčních voleb k dispozici na webových 
stránkách SROBF. Na shromáždění členů byla zvolena 5 členná volební komise ve složení: MUDr. 
Věra Hejzlarová, MUDr. Martin Majirský, MUDr. Běla Malinová, MUDr. Lubomír Slavíček, Mgr. 
Vladimír Vondráček. Hlasovací lístky v I. i II. kole voleb budou členové zasílat na sekretariát ČLS 
JEP do Prahy, kde si je volební komise převezme a hlasy sečte. 



6.
Záštita nad odbornými akcemi.
a/ Výbor SROBF vyslovil souhlas se záštitou nad Jihočeskými onkologickými dny, které se budou 
konat ve dnech 13.-15.10.2011 v České Krumlově. Dle sdělení pořadatelů je tématem letošního 
ročníku diagnostika a léčba nádorů jícnu, žaludku a tlustého střeva
b/ Výbor SROBF vyslovil souhlas se záštitou nad  konferencí v radiační onkologii, která se bude 
konat ve dnech 16.-17. 9.2011 v Novém Jičíně.

7.
Výbor SROBF odsouhlasil přijetí nových členů:
MUDr. Blanka Šindelářová – Plzeň, MUDr. Miroslav Hodek – Hradec Králové, MUDr. Pavel 
Kryštof – Cheb, MUDr. Petra Říhová, Mgr.Lubomír Zámečník.Ph.D. – FTN Praha, Ing. Matěj 
Navrátil – FNB Praha, MUDr. Petra Holečková – FNB Praha.

8.
Varia
a/ Protonové centrum v Praze.
Předseda výboru informoval o pozvání jednatele protonového centra v Praze na Bulovce, pana V. 
Laštovky, který nabízí exkurzi na nově budovaném pracovišti.  
b/ Zprávy z ČLK. 
Prof. MUDr. Šlampa, CSc. podal informaci o připomínkování návrhu vyhlášky o minimálním 
personálním zabezpečení za radiační onkologii po linii ČLK. 

Příští schůze výboru SROBF ČLS JEP se koná v úterý 22.3.2011 od 12 hod. ve Fakultní nemocnici 
Královské Vinohrady v Praze.
Následující schůze se bude konat v rámci Brněnských onkologických dnů dne 22.4.2011 v Brně.

Zapsala: Macháňová
Odsouhlasil: Odrážka


