
Zápis ze schůze výboru SROBF, konané dne 18.1.2012 v ÚRO, Praha

Přítomni: Kubecová, Kubeš, Horáková, Odrážka, Petera, Šlampa,Vondráček, Vošmik, 
Omluvena: Soumarová 
za revizní komisi: Macháňová, Malinová

Jednání řídil předseda  výboru prof.dr.Petera,PhD.

1.Kontrola  zadaných úkolů z předchozí schůze výboru- splněno

2. Specializační vzdělávání v     radiační onkologii   – prof.dr.Šlampa podal podrobnou informaci o jednání 
Akreditační komise a Specializační oborové rady.  Odpovědní pracovníci MZ : nám.pro zdravotní péči 
MUDr.  Vítězslav  Vavroušek,  vedoucí   odboru vzdělávání  a  vědy JUDr.Pavel  Janda,  referentka pro 
radiační onkologii Mgr. Widzová, pro radiační ochranu Mgr. Stříbná.

- ze 7 LF téměř všechny požádaly o akreditaci a provádění atestací

-specializační vzdělávání zahrnuje následující povinné kurzy/stáže:  kurz  radiační onkologie v délce 30 
hodin/5  dní, kurz  radiační  ochrany  pro  aplikující  odborníky  v délce  30  hodin/  5dní  a   2týdenní 
předatestační stáž  v radiační onkologii zakončenou testem.

-2týdenní předatestační  stáž : 1. týden praxe může proběhnout i na jiném akreditovaném pracovišti 
dle výběru uchazeče, 2.týden, věnovaný převážně přednáškám, proběhne na pracovišti, které 
zajišťuje atestaci, a bude zakončen testem. Zatím v IPVZ připraveno 100 otázek ( s jednou správnou 
ze 3 odpovědí), plánováno rozšířit počet otázek na  500-600. Prof.dr.Šlampa připraví tematické 
okruhy otázek,které rozešle jednotlivým  členům výboru, termín vypracování otázek : 29.2.2012. 
Jarní termín stáže  na Bulovce 16.-27.4.2012, podzimní  stáž v MOU   10.9.2012 -21.9.2012. 
Termíny atestací:  23.5.2012 (1.LF),  8.11.2012 (MOU).

-Kurz z radiační onkologie v délce 30 hod/ 5 dní – AK uznala kurz  LF HK, 1.LF UK a MU Brno, neuznala 
kurz IPVZ a 3.LF UK (z formálních důvodů), další fakulty nepožádaly o akreditaci kurzu. V roce 2012 se 
budou kurzy konat takto: 

      1.Biologie nádorů a radiobiologie – 11.4.2012 LF Hradec Králové,   

      2. Radiologická fyzika – 29.5.2012  1.LF Praha- Bulovka,  

      3.Zevní radioterapie a brachyterapie – září LF Hradec Králové, 

      4.Chemoterapie, biologická a hormon. léčba  -  říjen 2012 MU Brno,  

       5. Lékařská  statistika –  14.11.2012   1.LF Praha . 

Přesné termíny budou zveřejněny na stránkách SROBFu, Linkos a na webu LF. Každá fakulta bude 
vydávat certifikát o absolvování specializačního kurzu.

-Kurz z radiační ochrany pro aplikující odborníky – akreditaci z MZ a SÚJB získaly : IPVZ ( 1.LF), MU 
Brno a LF Hradec Králové. 



3.revize  standardů radiační  onkologie  –  provedena,  byl  přijat  návrh prof.dr.Petery  na  vzájemnou 
oponenturu jednotlivých revizí, jednotlivé oblasti  byly rozděleny takto: Nádory hlavy a krku – Kubeš, 
nádory  štítné  žlázy  –  Kubeš,  karcinomy  jícnu  –Vošmik,  karcinomy  žaludku  –  Vošmik,  karcinomy 
konečníku – Petera, karcinomy anu – Petera, karcinomy slinivky břišní – Kubecová, bronchogenní 
karcinomy – Šlampa, karcinomy prsu – Odrážka, nádory pochvy – Doležel, nádory vulvy – Doležel, 
nádory hrdla děložního – Doležel, karcinomy prostaty – Malinová, nádory CNS – Macháňová, revize 
standardů obecné části: Kubeš, Horáková. 

4.centrální  databáze  výkonů  –  prof.dr.Petera  informoval,že  kódy  pro  HDR  brachyterapii  a 
permanentní  aplikaci  BRT a  stereotaktickou radioterapii  byly  postoupeny k připomínkování,  kódy 
týkající se IGRT jsou  zatím ve fázi návrhu. Pro podklady ke kódům IGRT chybí cena OBI + softwaru pro 
CBCT – doporučeno oslovit Amedis a Transkontakt (zajistí dr.Kubeš a dr.Macháňová).

5. mimořádný sjezd delegátů ČLS JEP dne 7.12.2011 – za SROBF se zúčastnila dr.Malinová, na sjezdu 
přijaty nové Stanovy, Jednací a Volební řád. Dr.Malinová  informovala o změnách ve Stanovách, do 6 
měsíců  od  zveřejnění  nových  Stanov  na  stránkách  ČLS  je  nutno  upravit   příslušné  dokumenty  i 
jednotlivých  organizačních  složek  tj.odborných  společností,  jejich  dokumenty  mají  být  v souladu 
s centrálními. 
Sjezdem byl schválen dokument o platbách pro ČLK  za vzdělávací kurzy garantované a pořádané ČLS 
JEP ve výši 500 Kč ( + DPH) za 1 akci. ČLS bude jednat  o úpravě zákonů o celoživotním vzdělávání tak, 
aby udílení kreditních bodů a  licencí bylo také pravomocí Společnosti.

9. Různé : SR0BF vyslovuje záštitu pro Motolské onkologické dny, Brněnské onkologické dny, pro 
symposia v Pardubicích a v Jihlavě.  V mezidobí od předcházející schůze výboru bylo korespondenční 
formou členy výboru odsouhlasena záštita po Mamologickou a onkogynekologickou konferenci, která 
se uskutečnila v lednu 2012 v Brně . 
Ing. Horáková informovala o udělení čestného členství SROBF  doc. Ing. Novotnému, CSc. (1. stupeň 
ocenění) za celoživotní práci pro obor radiační onkologie a radiologické fyziky,  výbor ČLS JEP schválil 
udělení  čestné medaile ČLS JEP (2. stupeň)  doc. Ing. Novotnému, CSc. dne  5.1.2012.  Dne 18.1. 2012 
schválil výbor SROBF návrh na udělení čestného členství ČLS JEP (3. stupeň ocenění).  Jmenovaná 
vyznamenání (1. a 2. stupeň) budou doc. Ing. Novotnému předána na 8.konferenci SROBF v Hradci 
Králové dne 2.3.2012.                                                                                                                                            

Dr.  Macháňová  upozornila  na  nepřesné  a  velmi  zavádějící   informace  o  radioterapii  karcinomu 
prostaty na stránkách EUNI. Prof. Dr.Odrážka požádá autory o revizi.

Příští schůze výboru SROBF se koná dne 16.2.2012 v Pardubicích od 12 hodin.

Zapsala: dr.Malinová

Schválil: prof.dr.Petera


