
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP,
konané dne 16.9.2011 v Novém Jičíně.

Přítomni (bez titulů): Kubecová, Kubeš, Horáková, Odrážka, Petera, Soumarová, Vondráček, 
Vošmik.
Omluven: Šlampa.
Za revizní komisi (bez titulů): Macháňová, Malinová, Šnobr.

Jednání řídil předseda výboru SROBF prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.

1. Kontrola zápisu z poslední schůze výboru ze dne 23.6.2011. Úkoly byly splněny.

2. Stanovení priorit činnosti výboru. Výbor schválil následující tématické okruhy jako 
priority pro činnost výboru v následujícím období:

a/ zabezpečení kvalitního specializačního a celoživotního vzdělávání v oboru radiační 
onkologie;
b/ adekvátní financování oboru radiační onkologie;
c/ výraznější prezentace oboru radiační onkologie v celospolečenských mediích;
d/ podpora IAEA auditů na českých pracovištích radiační onkologie; 
e/ participace na tvorbě legislativy související s oborem radiační onkologie;
f/ aktualizace standardů radiační onkologie;
g/ podpora multicentrické spolupráce;
h/ zlepšení personální situace v radiační onkologii (radiologičtí asistenti, radiační 
onkologové, radiologičtí fyzici);
i/ sběr a analýza dat o situaci v radiační onkologii v ČR;
j/ podpora rozvoje radiologické fyziky.

3. Stav nových výkonů v radiační onkologii. Nové výkony (brachyterapie, IGRT), které 
prošly dohadovacím řízením, stále nejsou ze strany zdravotní pojišťovny zařazeny do platného 
seznamu zdravotních výkonů. 

4. Komise DRG.
V průběhu posledních měsíců byla založena pracovní skupina pro DRG České onkologické 
společnosti a Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. Vedení skupiny se ujal 
MUDr. Jiří Šedo z MOÚ. Za SROBF  je členem užší skupiny MUDr. Pála z ÚRO v Praze na 
Bulovce. Dalšími konzultanty jsou prof. MUDr. Jiří Petera, PhD, prof. MUDr. Odrážka, PhD a Mgr. 
Vondráček. Hlavní činností skupiny jsou otázky spojené s implementací DRG jako úhradového 
mechanismu v oblasti péče o onkologicky nemocné pacienty v ČR. Cílem je nastavení úhradového 
systému tak, aby reflektoval ekonomickou náročnost jednotlivých oblastí onkologické péče, a 
úhrada tak byla distribuována vhodným způsobem mezi jednotlivé poskytovatele.

5. Protonové centrum Praha. Pozvaný jednatel protonového centra pan Václav Laštovka se 
na dnešní jednání omluvil. Téma bude přesunuto na 9.11.2011, kdy je plánováno konání schůze 
výboru SROBF na ÚRO v Praze na Bulovce.

6. Připomínky k vyhláškám MZ ČR. V průběhu letních měsíců proběhlo vnitřní 
připomínkové řízení k návrhům vyhlášek MZ týkajících se radiační onkologie: 1. vyhlášky 
o požadavcích s minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 2. vyhláška o požadavcích 
na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, kontaktních pracovišť domácí 
péče a na vybavení poskytovatelů zdravotních služeb dopravními prostředky a 3. vyhlášky, kterou 
se stanoví pravidla a postupy radiační ochrany při lékařských ozáření fyzických osob včetně 
náležitostí upravujících minimální požadavky na provádění externího klinického auditu. 
Připomínky k vyhláškám byly v termínu předsedou výboru odeslány na MZ. Připomínky k poslední 



vyhlášce vypracovával i SÚJB (navrhoval nové znění) a ČSFM (tyto připomínky byly zaslány 
předsedovi výboru SROBF). 

7. Webové stránky SROBF. 
a/ Design webových stránek – výbor souhlasí t.č. s ponecháním současné podoby webových 
stránek.
b/ Oddíl evidence based radioterapie dále povede MUDr. M. Doležal, PhD. Výbor souhlasí 
s udílením čtvrtletní finanční odměny za tuto odbornou činnost.
c/ Výbor schválil formu archivace webových stránek Národní knihovnou ČR. Uzavřením smlouvy 
pověřuje předsedu výboru.

8. Standardy a nadstandardy v radiační onkologii.
K žádosti MZ o vyspecifikování standardních a nadstandardních postupů a výkonů v oboru radiační 
onkologie výbor konstatuje, že terapeutické metody používané v současné době v radiační 
onkologii jsou definovány ve Věstníku MZ a je nutno je jako takové považovat na standardní. 
Schválené vyjádření zašle na MZ předseda výboru.

9. Národní radiologické standardy.
a/  Národní radiologické standardy - radiační onkologie vyšly ve Věstníku MZ ČR, částka 9 
z 24.8.2011, str. 248-366.
b/  Vzhledem od doby jejich tvorby do vydání standardů je nutná jejich aktualizace. Výbor 
doporučuje aktualizaci radiologických standardů na webových stránkách SROBF i MZ, a to i do 
budoucna s frekvencí 1x ročně. Oslovením pracovišť, která by na aktualizaci participovala, byla 
pověřena vědecká sekretářka výboru.

10. Volba místopředsedy výboru SROBF. 
Místopředsedou výboru SROBF byl zvolen 7 hlasy (z 8 přítomných) MUDr. Jiří Kubeš, PhD. 

11. Stanovy ČLS JEP. 
Výbor nemá připomínky k návrhu stanov ČLS JEP. Delegátem na mimořádný sjezd ČLS JEP, který 
se bude konat dne 7.12.2011 a bude výhradně věnován stanovám, byla za SROBF zvolena MUDr. 
B. Malinová. Náhradníkem je MUDr. J. Kubeš, PhD.

12. Spolupráce s ESTRO.
Delegátem za českou radiační onkologii byl do „Board of the UEMS Sections of Radiotherapy“ 
zvolen MUDr. Pavel Vítek, PhD.

13. Výbor odsouhlasil přijetí nových členů: Ing. Molenda (Ostrava-Poruba), MUDr. Zapletal 
(Praha-Bulovka), MUDr. Malá (Hradec Králové).

14. Varia:
a/ Výbor navrhuje omezit odborné vzdělávací akce v oboru radiační onkologie na jednu celostátní 
akci ročně jako Konferenci SROBF. Větší pozornost bude věnována kvalitě přednesených sdělení 
b/ Nové složení oborové rady radiační onkologie ČLK je prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. – 
předseda, členové: MUDr. Václav Janovský, doc. MUDr. Martina Kubecová, PhD., prof. MUDr. 
Jindřich Macháček, CSc., MUDr. Hana Stankušová, CSc. 
c/ IAEA pořádá ve dnech 21.-25.11.2011 výukovou akci Regional Course on Evidence Based 
Radiation Oncology in Gynecological Malignancies, který se bude konat v Aténách.

Další schůze výboru SROBF se koná dne 14.10.2011 v rámci Jihočeských onkologických dnů 
v Českém Krumlově.

Zapsala: Macháňová
Vidoval: Petera


