
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF,
konané dne 22.4.2011 v Brně.

Přítomni: Feltl, Odrážka, Soumarová, Šlampa.
Za revizní komisi: Kubecová, Macháňová.
Omluveni: Judas, Honová, Horáková, Kubeš, Petera.

Jednání:

1. Specializační vzdělávání.
Referoval prof. MUDr. Šlampa CSc. Po vydání nového curricula pro radiační onkologii si      
lékaři zařazení do specializační průpravy budou moci vybrat mezi variantou dosud platnou a 
novou. Lékaři – letošní absolventi budou zařazení již do nové verze. Počítá se s úpravou 
kompetencí lékařů ve specializační průpravě.

2. Návrh vyhlášek MZ.
Členové výboru v předstihu před schůzí obdrželi k seznámení návrhy vyhlášek o preventivní a 
dispenzární péči. Návrhy těchto vyhlášek je možno připomínkovat do 30.4.2011. Vyhláška o 
preventivní péči je bez připomínek. Do vyhlášky o dispenzarizaci doporučuje výbor doplnit 
možnost dispenzarizace nemocných u vybraných onkologických diagnóz   a/nebo v delším 
časovém odstupu po léčbě nádorové choroby též praktickými lékaři. Předání připomínky výboru 
na MZ zajistí doc. MUDr. Odrážka, PhD.

3. Obnova přístrojového vybavení nemocnice v Chebu.
Po diskuzi výbor doporučuje obnovu vybavení/lineárního urychlovače na oddělení onkologie a 
radioterapie nemocnice vChebu. 

4.   Volby 2011.
Korespondenční formou proběhlo první kolo voleb do výboru a revizní komise SROBF. Bylo 
navráceno 89 volebních lístků. Výsledky zpracovala volební komise, zvolená na shromáždění 
členů v únoru 2011, předsedou byl zvolen prim. MUDr. Slavíček. V současné době probíhá 
dotazování, zda navržení kandidáti s případným zvolením souhlasí. Následně volební komise 
zajistí průběh 2. kola dle stanov ČLS JEP.  
Po vyhodnocení 2. kola voleb proběhne předávací schůze současného a nově zvoleného výboru 
a revizní komise SROBF. Termín bude stanoven dle uzavření voleb a chůzi svolá předseda 
současného výboru.

5.   Výbor SROBF schválil přijetí nových členů: MUDr. Martin Doležel (Pardubice), MUDr.
Josef Valchář (FN KV Praha).

6. Varia.
a/ Byla předána informace Ing. Horákové, CSc.: do vypsané soutěže o cenu Zdeňka 

Chodounského za rok 2010 nebyla dosud přihlášena žádná práce. Výbor 
doporučuje prodloužit termín pro podání přihlášek od 31.5.2011.

b/ Prim. MUDr. Feltl, PhD, MBA referoval o účasti SROBF na kongresu ESTRO, 
pořádaného u příležitosti 30. výročí založení této organizace. Kongres se koná 
v květnu letošního roku v Londýně.  SROBF má na doprovodné výstavě 
zajištěn stánek k prezentaci české radioterapie a národní odborné společnosti. 
Prim. MUDr. Feltl, PhD, MBA seznámil přítomné členy s obsahem i grafikou 4 
připravených posterů, které ve velikosti 90x150 cm budou vyvěšeny na stánku 
a týkající se oboru radiační onkologie v České republice a SROBF.



Termín posledního výboru SROBF v současném složení bude stanoven v návaznosti na uzavření 
voleb 2011. Schůze je plánována jako zasedání předávací.

Zapsala: Macháňová
Schválil: Odrážka


