
Zápis ze schůze výboru SROBF ČLS JEP, konané dne 9.11.2011 v Praze. 
 
Přítomni (bez titulů):  Horáková, Kubecová, Kubeš, Odrážka, Petera, Soumarová, Šlampa, 
Vondráček 
Omluveni:  Vošmik 
Za revizní komisi: Macháňová, Malinová 
 
Jednání řídil předseda výboru prof. MUDr. Petera, PhD. 
 
1.  Kontrola zápisu z minulé schůze. Zadané úkoly byly splněny nebo jsou průběžně 

plněny. 
 
2. Specializační vzdělávání a lékařské fakulty. Prof. MUDr. Šlampa, CSc. předseda 

specializační oborové rady, informoval výbor o činnosti této rady pro obor radiační 
onkologie, o jejím složení a o její úloze v novém systému specializačního 
vzdělávání, který je převeden na lékařské fakulty. V současné době jsou podávány 
návrhy na členy atestační komise, a to za specializační oborovou radu, za univerzity, 
za ČLK a za odbornou společnost. Výbor souhlasí, aby za SROBF byla navržena 
MUDr. Macháňová .Každá fakulta musí být pro vzdělávání akreditovaná a musí mít 
připravený vzdělávací program. Bylo diskutováno organizování vzdělávacích kurzů 
tak, aby byl dodržen předepsaný hodinový úvazek (30 hodin) a aby se zachovala 
jejich dostupnost a vysoká odborná úroveň. Kurz radiační ochrany bude řešen též ve 
spolupráci se SÚJB. Atestační zkoušky budou nadále probíhat 2x do roka v jarním a 
podzimním termínu. Místa organizování atestačních zkoušek se budou střídat na 
jednotlivých lékařských fakultách. V roce 2012 proběhne atestační zkouška v jarním 
termínu na 1.LF v Praze a v podzimním termínu na LF v Brně.  

 
3. Vyjádření SROBF k robotické chirurgii prostaty. Na webových stránkách SROBF 

a LINKOSu jsou zveřejněny reakce na vystoupení doc. MUDr. Vladimíra Študenta, 
Ph.D. o robotické chirurgii v Českém Rozhlase, Radiožurnálu 26.10.2011. Jsou to 
otevřený dopis prof. MUDr. Odrážky, Ph.D. a prezentace Radioterapie karcinomu 
prostaty, indikace, ekonomický rozbor od prof. MUDr. Šlampy, CSc. Otevřený dopis 
prof. MUDr. Odrážky, Ph.D. je též zveřejněn v Medical Tribune a bude zveřejněn ve 
Zdravotnických novinách. Členové výboru byli se zveřejněnými materiály předem 
seznámeni elektronicky a plně se s nimi ztotožňují. 

 
 
4. Aktualizace národních radiologických standardů pro radiační onkologii. 
 Kapitolu 1 obecné části standardů bude revidovat a aktualizovat Ing. Horáková, CSc. 
 Kapitoly speciálních standardů dle jednotlivých nádorových lokalizací jsou 
 rozděleny mezi jednotlivé členy výboru a revizní komise/lékaře následovně: 

nádory hlavy a krku – Vošmik, nádory štítné žlázy – Vošmik, karcinomy jícnu – 
Macháňová, karcinomy žaludku – Malinová, karcinomy konečníku – Šlampa, 
karcinom anu – Šlampa, karcinomy žlučníku a žlučových cest – Petera, karcinomy 
slinivky břišní – Soumarová, bronchogenní karcinomy – Petera, karcinomy prsu – 
Soumarová, nádory vulvy – Odrážka, nádory pochvy – Macháňová, nádory hrdla 
děložního – Kubecová, nádory těla děložního – Kubecová, karcinomy prostaty – 
Odrážka, nádory CNS – Malinová. Návrhy na aktualizaci pověření členové vypracují 
do 15.12.2012 a odešlou doc. MUDr. Soumarové, Ph.D. Následně bude nutno 
provést ještě revizi kapitol 2-8 obecné části standardů (radikální radioterapie, 
paliativní radioterapie, IMRT, stereotaktická radioterapie, apod.). Ing. Horáková, 
CSc. navrhuje předat definitivní aktualizovanou verzi na MZ až po vyjití zákona o 



zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních službách v roce 2012 se 
sladěním terminologie standardů a zákonů. 

 
 
5. Varia: 
 a/ Výbor jednomyslně vyjadřuje souhlas s nutností posunout dojezdovou vzdálenost 
 v oboru radiační onkologie z 60 minut, které jsou navrženy ministerstvem 
 zdravotnictví, na 180 minut. Současná síť pracovišť radiační onkologie neumožňuje 
 dobu maximálně 60 minut zajistit u většiny pracovišť. Obor radiační onkologie je 
 nutno hodnotit jako superspecializovanou, ekonomicky náročnou  zdravotní péči. 
 Vyjádření pro MZ vypracuje prof. MUDr. Petera, Ph.D.   
 b/ Prof. MUDr. Petera, Ph.D se jako člen redakční rady zúčastní zasedání redakční 
 rady mezinárodního odborného časopisu Report of Practical Oncology and 
 Radiotherapy. Informace podá na dalším výboru společnosti. 
 c/ V době od poslední schůze výboru proběhlo elektronickou formou hlasování, 
 kterým bylo většinou hlasů rozhodnuto vyslovit záštitu konferenci Onkologie 
 v gynekologii a mammologii, která se bude konat ve dnech 6. – 7.1.2012 v Brně. 
  
6. Následovala prohlídka protonového centra v Praze na Bulovce, které je ve výstavbě.   
 
 
Následující schůzi výboru SROBF svolá předseda výboru pozvánkami rozeslanými 
elektronicky. 
 
 
Zapsala: Macháňová 
Schválil: Petera 


