
Zápis ze schůze výboru SROBF ČLS JEP, 
konané dne 14.10.2011 v Českém Krumlově. 
 
Přítomni (bez titulů): Kubecová, Kubeš, Odrážka, Petera, Soumarová, Šlampa, Vondráček, Vošmik. 
Omluvena: Horáková. 
Za revizní komisi (bez titulů): Macháňová. 
 
Jednání řídil předseda výboru SROBF prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. 
 
1. Kontrola zápisu z poslední schůze výboru 16.9.2011. Úkoly splněny či průběžně plněny.  
 
2. Specializační vzdělávání a lékařské fakulty. Prof. MUDr. Petera, PhD a prof. MUDr. 

Šlampa, CSc. informovali o schůzce garantů specializačního vzdělávání za jednotlivé 
fakulty. Předsedou rady garantů byl zvolen prof. MUDr. Šlampa, CSc., místopředsedou prof. 
MUDr. Petera, PhD. Dalšími úkoly, které budou řešeny je příprava výukových 
programů/specializačních kurzů a příprava atestačních zkoušek. 

 
3. Hospodaření SROBF. MUDr. Vošmik podal podrobné informace o hospodaření SROBF. 

Stav hotovosti na účtu činí 192 488 Kč. V letošním roce do současné doby představují 
příjmy částku 44 120Kč a výdaje 50 486 Kč. Odhad celkových příjmů na následující rok 
činí 50 000Kč. Výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2012. 

 
4. Aktualizace národních radiologických standardů - radiační onkologie. Doc. MUDr. 

Soumarová,PhD bude urgovat autory jednotlivých kapitol, zejména speciální části 
standardů. Na první výzvu nikdo nereagoval. 

 
5. Cena Chodounského. Konstatováno, že do vypsané soutěže o nejlepší publikované práce 

mladých autorů v oboru radiační onkologie se v tomto ročníku nikdo nepřihlásil. 
Diskutována otázka informovanosti o soutěži o tuto cenu a možnosti motivace pro mladé 
lékaře a fyziky. První informace o dalším ročníku budou podány u příležitosti konference 
SROBF v Hradci Králové v únoru 2012. 

 
6. Informace o stavu nových výkonů na základě schůzky na MZ ČR podal MUDr. Jiří Kubeš, 

PhD.  
 
7. Přijetí nových členů. Výbor odsouhlasil přijetí následujících nových členů: MUDr. Tomáš 
 Blažek – Radioterapie a.s. Nový Jičín, Ing. Josef Novotný, PhD – Nemocnice Na Homolce, 
 Praha. 
 
8. Různé: 

 a/ prof. MUDr. Šlampa, CSc. předal přítomných členům výboru třetí aktualizované 
vydání Radiační onkologie v praxi, vydané jako standardy léčebné péče Masarykova 
onkologického ústavu. 
 b/ Na základě připomínky Mgr. Vondráčka bylo konzultováno pregraduální i 
postgraduální specializační vzdělávání radiologických fyziků a jejich potřeba v praxi. 
Výbor doporučuje akceptovat doporučení EFOMP. Pověřuje Mgr. Vondráčka k jednání o 
atestačních zkouškách pro radiologické fyziky. 
 c/ Výbor konstatuje, že již na více školách či fakultách probíhá vzdělávání 
radiologických asistentů. 
 d/ Prof. MUDr. Šlampa, CSc. informoval o žádosti ČLK, aby se stal garantem 
celoživotního e-learningového vzdělávání lékařů za obor radiační onkologie. Výbor 
konstatuje, že v současné době již jde o souběžné projekty (EUNI, lékařské fakulty). 



 e/ Prof. MUDr. Šlampa upozornil na článek v časopise Tempus medicorum  
„Stanovisko ČLK k robotické chirurgii“, ve kterém je uvedena robotická operace karcinomu 
prostaty. Kritizuje porovnání finanční náročnosti jednotlivých léčebných modalit v léčbě 
karcinomu prostaty tak, jak uvádí autor.  
 
Příští schůze výboru se bude konat dne 9.11.2011 ve 12 hodin v Praze v Ústavu radiační 
onkologie v Praze na Bulovce. 
Prof. MUDr. Petera, PhD pozve jako hosty zástupce Protonové centra v Praze. 
 
 
Zapsala: Macháňová 
Schválil: Petera 


