
Zápis ze schůze výboru a revizní komise  

Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP,  

konané 16. 2. 2012 v Dříteči u Pardubic. 

 

Přítomni (bez titulů):  Kubecová, Odrážka, Petera, Vošmik 

Omluveni: Horáková, Kubeš, Soumarová, Šlampa, Vondráček 

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová 

 

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

Jednání:  

1. Kontrola úkol ů z minulé schůze výboru 

V době od poslední schůze proběhlo rozdělení aktualizovaných verzí národních 
radiologických standardů k oponentuře mezi jednotlivé odborníky z různých 
pracovišť. Tato oponentura probíhá, termín odevzdání připomínkovaných verzí 
aktualizovaných standardů stanoven na 18.4.2012. 

Ostatní úkoly splněny nebo jsou průběžně plněny.   

 

2. Zpráva z jednání DRG skupiny pro onkologii 

Prof. MUDr. Petera, PhD. podal podrobné informace o činnosti pracovní skupiny pro 
DRG České onkologické společnosti a Společnosti radiační onkologie, biologie a 
fyziky, jejíž je členem. Poslední schůze této pracovní skupiny proběhla v lednu 
v Praze v rámci onkologického kolokvia a hodně pozornosti bylo věnováno i radiační 
onkologii. Koordinátorem této pracovní skupiny zůstává nadále MUDr. Jiří Šedo 
z Masarykova onkologického ústavu. Proběhla bohatá diskuze k problematice DRG, 
zejména na téma, co vše je nutno do kalkulací zahrnout. Výbor doporučuje přihlédnout 
k zahraničním modelům, využít potenciálu oddělení finančních analýz FNHK, které 
zprostředkuje prof. MUDr. Petera, PhD., zjistit údaje o cenách radioterapeutických 
přístrojů na českém trhu. Vzhledem k závažnosti a aktuálnosti problematiky, bude toto 
téma řešeno průběžně na dalších schůzích výboru v tomto roce.   

 

3. Spolupráce s ESTRO 

MUDr. Malinová podala informaci o kurzu ESTRO „Advanced treatment planning“, 
který se bude konat ve dnech 24.-28.6.2012 v Praze. Je stanoven snížený účastnický 
poplatek pro účastníky z ČR – členy ESTRO, a to 200 EUR, pokud se přihlásí a 
poplatek uhradí minimálně 1 měsíc před zahájením kurzu. Podrobnější informace pro 
zájemce jsou k dispozici na www.estro.org. 



 

4. Spolupráce se SÚJB při mapování nenádorové radioterapie v ČR. Projednání 
tohoto bodu bylo přesunuto vzhledem k nepřítomnosti Ing. Horákové,CSc., na příští 
schůzi výboru. 

 

5. Přijetí nových členů: Jako nový člen SROBF byl přijat MUDr. Radovan Vojtíšek 
(radioterapie a onkologie FN Plzeň). 

 

6. Varia 

a/ Konference SROBF 2012 se koná ve dnech 2.-3.3.2012 v Hradci Králové. 

b/ V roce 2013 se konference SROBF bude konat v Novém Jičíně v rámci tradičního 
novojičínského sympózia v radiační onkologii. Odborná konference v Hradci Králové 
se v roce 2013 konat nebude. 

 c/ Vyhlášení soutěže o nejlepší odbornou práci mladých autorů, publikovanou v roce 
2011, cena Chodounského, proběhne v rámci konference SROBF v Hradci Králové. 

 d/ Byla projednána žádost MUDr. Dědečkové o podporu SROBF při jednání o 
postavení radioterapie v léčbě lymfomů v rámci lymfomové skupiny. Výbor se 
dohodl na pozvání MUDr. Dědečkové na další schůzi výboru SROBF 2.3.2012 
k osobnímu projednání této tématiky.    

 e/ Doc. MUDr. Kubecová, PhD. zmínila připravovanou otázku reakreditace 
komplexních onkologických center. Je nezbytné, aby se reakreditace účastnil i 
zástupce Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, který by zohlednil 
požadavky oboru radiační onkologie. 

f/ MUDr. Kubeš se za SROBF zúčastní jednání na téma nových výkonů pro radiační 
onkologii a jejich bodového ohodnocení dne 20.2.2012 na MZ.  

 

Zapsala: Macháňová 

Schválil: Petera 


