
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SROBF ČLS JEP,

konané dne. 2.3. 2012 v     Hradci Králové..  

Přítomni (bez titulů):  Horáková, Kubeš, Petera, Soumarová, Šlampa, Vošmik

Omluveni:  Kubecová, Odrážka, Vondráček, Malinová, Šnobr

Za revizní komisi: Macháňová

Host.: MUDr. Kateřina Dědečková

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

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru. Úkoly jsou splněny nebo jsou průběžně 
plněny dle časového harmonogramu.

2. Postavení radioterapie v léčbě lymfomů. Na jednání výboru byla přizvána MUDr. 
Dědečková, která informovala o projednávání významu radioterapie v rámci 
lymfomové skupiny. MUDr. Dědečková připravila k diskuzi návrh pro jednání o 
konsenzu týkajícího se postavení radioterapie v léčbě lymfomu. Materiály MUDr. 
Dědečkové budou vyvěšeny na webových stránkách SROBF a budou zaslány všem 
vedoucím lékařům KOC k připomínkování. Tito budou dále vyzvání k vyslání 
radiačního onkologa na plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny ve dnech 
21. a 22.3.2012. Podstatná je zejména účast na workshopu radioterapie u lymfomů, 
která se bude konat dne 21.3. od 15 hodin (hotel Eurostars Thalia, sál Moravia, Praha, 
Národní tř.13). Lékaře, zástupce radiační onkologie je třeba nahlásit předsedovi 
výboru prof. MUDr. Peterovi, PhD. a MUDr. Dědečkové. Za radiační onkologii jsou 
předběžně přihlášení MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Svoboda,PhD, MUDr. 
Macháňová, 2 lékaři z MOÚ. Žádoucí je účast většího počtu radiačních onkologů.

3. O současném stavu organizace specializačního vzdělávání v oboru radiační 
onkologie podal informace prof. MUDr. Šlampa, CSc., včetně jednání na zasedání 
předsedů SOR ze dne 16.2.2012. Byla projednána problematika organizace kurzů, 
které se konají v l. pololetí 2012. 14.3.2012 probíhá kurz brachyradioterapie, který 
ještě organizuje IPVZ. Je nutné, aby lékařské fakulty předsedovi SOR urychleně 
dodaly všechny  potřebné informace o kurzech, které proběhnou pod záštitou LF Brno, 
LF Hradec Králové a 1.LF v Praze na Bulovce. Tyto informace, termíny a celé 
programy budou vyvěšeny i na webových stránkách SROBF. Proběhla kritická 



diskuze k seznamu zkoušejících pro atestační zkoušky zaslaného z Ministerstva 
zdravotnictví. V zaslaném seznamu chybí někteří odborníci navržení výborem 
SROBF. Prof. MUDr. Petera, PhD. podá námitku za SROBF a prof. MUDr. Šlampa, 
CSc. za SOR.  Výbor SROBF navrhuje, aby téma atestační práce zadával školitel. Do 
inovace vzdělávacího programu je nutno upřesnit požadavky na obsah a rozsah 
atestační práce. Výbor navrhuje práci v rozsahu minimálně 20 stránek (přehledové 
review nebo původní práci). Atestační práce může být nahrazena článkem v 
odborném recenzovaném časopisu, a to pokud je lékař hlásící se k atestaci prvním 
autorem.

4. Seznam výkonů radiační onkologie. Jednání o nových výkonech pro radiační 
onkologii a jejich bodovém ohodnocení  dne 20.2.2012 na MZ se za SROBF zúčastnil 
MUDr. Kubeš, PhD.  Kódy pro brachyterapii jsou schváleny; pro kódy pro IGRT 
MUDr. Kubeš, PhD, doplnil náklady na nutné přístrojové vybavení (kV rameno a 
software); kódy pro stereotaxi nemají zahrnuty kontrastní lokalizační markery jako 
ZUM.

5. Nenádorová radioterapie v ČR. Ing. Horáková, CSc. podala informace o 
zvažovaném námětu SÚJB pro projekt, který by se týkal populační radiační zátěže 
z nenádorové radioterapie. Výbor SROBF nemá námitek proti tomuto projektu.

6. Přijetí nových členů. Výbor schvaluje přijetí nových členů: Ing. Pavel Tobiáš, MBA – 
Elekta Services, s.r.o., MUDr. Simona Pavlíková – FN Hradec Králové.

7. Varia

a/ Čestné členství v SROBF a medaile ČLS JEP budou doc. Ing. Novotnému, CSc. 
předány v rámci konference Nejnovější trendy radioterapie, která se koná ve dnech 
4.4. – 5.4. 2012 v Praze v Nemocnici na Homolce. 

b/ MUDr. Macháňová informovala o dopisu dr. Krista z firmy Transkontakt medical, 
s.r.o., ve kterém se vyjadřuje o možnostech dodání podkladů pro DRG kalkulace. 
MUDr. Macháňová zpracuje požadavky na přístrojové vybavení pracoviště z pohledu 
uživatele a před předáním dr. Kristovi je rozešle členům výboru k připomínkování a 
doplnění.  

c/ Dosud se nepřihlásil žádný mladý odborník do soutěže o Chodounského cenu. Prof. 
Petera, PhD., připomene tuto soutěž v zprávě o činnosti SROBF na 8. konferenci 
SROBF dne 3.3.2012.



Další schůze výboru SROBF se koná dne 20.4.2012 v Brně v hotelu Voroněž.

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


