
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP
a ustavující schůze nově zvoleného výboru,
konané dne 23.6.2011 v Praze.

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

Na počátku jednání odsouhlasili jednomyslně členové odstupujícího výboru, že se jednání v 
celém jeho rozsahu zúčastní i členové nově zvolení do nastupujícího výboru SROBF, a to 
Mgr. Vladimír Vondráček a  MUDr. Milan Vošmik, PhD. 

I. 
První část jednání řídil předseda odstupujícího výboru SROBF doc. MUDr. Odrážka, PhD:

1. Výsledky voleb do nového výboru a revizní komise SROBF jsou již zveřejněny na 
webových stránkách SROBF.

2. MZ – návrhy vyhlášek: Byla projednána žádost o spolupráci v rámci neoficiálního 
řízení k návrhům prováděcích předpisů. SROBF byla požádána o vyjádření k návrhům 
vyhlášek Ministerstva zdravotnictví, a to návrhu vyhlášky o požadavcích na 
minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a k návrhu vyhlášky 
o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Tyto 
návrhy byly již výborem odborné společnosti připomínkovány po linii ČLK. Připomínky 
budou opětně zaslány k vyhlášce o personálním zabezpečení, nutno doplnit stav 
radiologických asistentů a upravit biomedicínské techniky a inženýry.

3. ČLK – oborová komise: Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. byl jmenován předsedou 
oborové komise Vědecké rady ČLK. Vzhledem k reálnému předpokladu vyššího počtu 
stížností po linii ČLK je nutno složení oborové rady aktualizovat. Vytipováním  a 
oslovením vhodných kandidátů pověřen prof. MUDr. Šlampa, CSc.

4. Vyjádření k příkazu ministra zdravotnictví č. 11 z letošního roku, tj. protikorupční 
opatření v organizacích přímo řízených MZ. Výbor se seznámil s vyjádřením 
představenstva ČLS JEP. Projednáno bez připomínek.

5. ČLS – projekty pro média, osvěta pro laickou veřejnost. Výbor SROBF odsouhlasil 
zapojení odborné společnosti.

6. Archivace webových stránek. Výbor SROBF odsouhlasil přijetí nabídky na bezplatnou 
archivaci současných webových stránek společnosti. 

7. Přijetí nových členů: MUDr. Pechačová – VFN Praha, Ing. Petra Dostálová – FN, 
Praha - Motol, MUDr. Smítková- Cheb. 

8. Varia
a/ Protonové centrum. Výbor se seznámil s dopisem pana Laštovky, jednatele 
Protonového centra v Praze, informujícím o průběhu výstavby protonového centra, o 
plánech do budoucnosti, včetně spolupráce s vysokými školami v oblasti výuky, 
vědy a výzkumu. Výbor souhlasí s aktivní spoluprácí při začlenění protonové terapie 
do koncepce onkologické péče v ČR. Doporučeno pozvat jednatele protonového 
centra na další schůzi výboru SROBF.
b/ Diskutována problematika nedostatku radiologických asistentů.
c/ Výbor doporučuje do dalšího volebního období spolupráci s pracovištěm doc. 
RNDr. Duška, PhD v Brně v oblasti získávání populačních dat a dat o léčbě 
onkologických nemocných v ČR pro potřeby SROBF.
d/ Data z dotazníků SROBF postupně zpracovává prof. MUDr. Odrážka, PhD.
f/  Prof. MUDr. Petera, PhD podal informace o zasedání redakční rady časopisu 



Reports of Practical Oncology and Radiotherapy. V  současnosti do tohoto časopisu 
zasílají příspěvky kromě pracovišť ze střední Evropy též odborní pracovníci se 
Španělska, Portugalska a Latinské Ameriky. Prof. MUDr. Petera, PhD  vyjádřil 
poděkování všem členům SROBF, kteří do tohoto časopisu zaslali odborné práce. 
Získání impact faktoru pro tento časopis je otázkou času.  

II.
MUDr. Macháňová za revizní komisi řídila průběh voleb do jednotlivých funkcí výboru:
předseda – prof. MUDr. Jiří Petera, PhD
místopředseda – nezvolen ani v 2. kole, volba odložena na další schůzi výboru
vědecký sekretář – doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD, MBA
pokladník – MUDr. Milan Vošmik, PhD.
Revizní komise provedla volbu předsedy předem korespondenční formou, zvolena MUDr. 
Magda Macháňová.

III.
Dalšího řízení schůze se ujal nově zvolený předseda výboru prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.

1. Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. požádal všechny členy výboru, aby si připravili 
návrhy na programové prohlášení nového výboru SROBF - financování radiační 
onkologie, vzdělávání, standardy obecné i speciální a jejich aktualizace, klinické 
audity, problematika chemoradioterapie a dalších léčebných kombinací 
s radioterapií. Tyto návrhy budou mezi členy výboru konzultovány elektronicky v 
průběhu letních měsíců. Programové prohlášení bude po přijetí na následující 
výborové schůzi zveřejněno na webových stránkách SROBF.

2. Byly stanoveny termíny výborových schůzí na 2. pololetí 2011:
Další schůze výboru se bude konat v rámci Sympózia v radiační onkologii v Novém 
Jičíně dne 16.9. v 17 hodin. 
Říjnová schůze se uskuteční v rámci Jihočeských onkologických dnů v Českém 
Krumlově ve dnech 13.-15.10.2011.
Jako hostitelská pracoviště schůzí v listopadu a prosinci 2011 byly domluveny 
Ústav radiační onkologie v Praze na Bulovce a Radioterapeutická a onkologická

            klinika FNKV v Praze. 

Návrhy na programové prohlášení nového výboru SROBF (financování radiační onkologie, 
vzdělávání, standardy obecné i speciální a jejich aktualizace, klinické audity, problematika 
chemoradioterapie a další léčebné kombinace s radioterapií) budou mezi členy výboru 
konzultovány elektronicky v průběhu letních měsíců. Programové prohlášení pak bude 
přijato na následující výborové schůzi v září letošního roku a následně publikováno na 
webových stránkách SROBF.

Zapsala: Macháňová
Vidovali: Odrážka, Petera


