
Zápis ze schůze výboru SROBF ČLS JEP,

konané dne 20.4.2012 v     Brně.  

Přítomni  (bez  titulů):  Kubecová,  Kubeš,  Odrážka,  Petera,  Soumarová,  Šlampa, 
Vondráček.

Omluveni: Horáková, Vošmik.

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová.

Jednání:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Všechny úkoly jsou splněny nebo 
jsou průběžně plněny.

2. Zpráva z komise pro DRG. Prof. MUDr. Petera, PhD referoval o jednání na 
schůzi komise pro DRG v radiační a klinické onkologii, která se konala dne 
19.4.2012 v  Brně.  K problematice  proběhla  diskuze  mezi  členy výboru,  ve 
které  byl  vyjádřen  shodný  názor  zpochybňující  vhodnost  DRG  pro  obor 
radiační onkologie. V současné době výbor dále kritizuje skutečnost,  že pro 
rok 2012 byla snížena finanční hodnota bodu pro obor radiační onkologie, aniž 
by toto bylo konzultováno s odbornou společností ČLS. Předseda prof. MUDr. 
Petera, PhD bude toto stanovisko tlumočit na MZ.  

3. Standardy  radiační  onkologie. Doc.  MUDr.  Soumarová,  PhD  podala 
informace  o  průběhu  aktualizace  národních  radiologických  standardů. 
Aktualizace,  respektive  jejich recenze  probíhají.  K současnému datu je  zpět 
k rukám doc. MUDr. Soumarové, PhD odeslána cca polovina aktualizovaných 
a recenzovaných speciálních standardů.  Výbor žádá všechny oslovené,  kteří 
ještě  revidované  verze  standardů  neposlali,  abych  tak  urychleně  učinili  a 
materiály zaslali na adresu doc. MUDr. Soumarové, PhD.

4.  Specializační vzdělávání. Vzdělávací kurzy v rámci povinného vzdělávání při 
specializační  přípravě  (5dnů  po  6hod.)  probíhají  na  lékařských  fakultách. 
Atestační  zkoušky  se  budou  i  nadále  konat  2krát  ročně.  Informace  o 
specializačním  vzdělávání,  termíny  a  místo  atestačních  zkoušek,  termíny 



vzdělávacích kurzů na jednotlivých LF, vše bude zveřejňováno na webových 
stránkách  SROBF.  Prof.  MUDr.  Pavel  Šlampa,  CSc.  sdělil,  že  na  základě 
výzvy se z jednotlivých pracovišť radiační onkologii sešel velký počet otázek 
pro atestační test. Výbor souhlasí, aby tyto otázky byly rovněž zveřejněny na 
webových  stránkách  SROBF.  Výbor  doporučuje,  aby  zadáváním  tématu 
atestační práce byl pověřen školitel a její hodnocení prováděl garant v LF, na 
které bude konkrétní atestace probíhat. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. tento 
návrh předloží na zasedání SOR. 

5. Spolupráce s ESTRO.  Ve dnech 9.-13.5. se koná ESTRO Annual Meeting. 
Projednána účast  zástupců SROBF na zasedáních  Annual  Meeting with the 
National Societies (zúčastní se předseda výboru prof. MUDr. Jiří Petera, PhD a 
vědecký sekretář doc.  MUDr. Renata Soumarová,  PhD) a Workshop on the 
Implementation of the New Core Curricula (zúčastní se MUDr. Pavel Vítek, 
PhD  a  v případě,  že  zúčastnit  nebude  moci,  zajistí  ze  sebe  náhradníka). 
Pověření  účastníka  za  radiologické  fyziky  projedná  se  svými  kolegy  Mgr. 
Vondráček. Za radiologické asistenty se zúčastní p. Šárka Kiššová z MOÚ.

6. Varia.

a) Diplomy a medaile ČLS JEP pro doc. Ing. Josefa Novotného, CSc. nemohly 
být předány z důvodu jeho nepřítomnosti na konferenci SROBF ani na 
semináři Moderní trendy radioterapie v Praze na Homolce. Ocenění budou 
proto doc. Ing. Novotnému, CSc. předána na jeho pracovišti. Zajistí prof. 
MUDr. Petera,PhD a Ing. Horáková, CSc. 

b)  Výboru byla doručena jediná přihláška do soutěže o cenu Chodounského, a to 
od MUDr. Martina Doležela, PhD, který přihlásil monografii Cílená 
radioterapie karcinomu prostaty, která byla publikována v roce 2011 
nakladatelstvím Nucleus HK. Vzhledem ke kvalitě této odborné publikace 
výbor souhlasí s udělením ceny autorovi. 

c) Řada radiačních onkologů se zúčastnila zasedání Kooperativní lymfomové 
skupiny. Přítomní členové odborné společnosti, kteří se jednání zúčastnili, 
hodnotí jeho průběh jako konstruktivní diskuzi směřující k vytvoření 
národního standardu pro komplexní onkologickou léčbu a postavení 
radioterapie v ní. Lymfomová skupina přislíbila vypracovat zápis z jednání a 
odsouhlasené připomínky radiačních onkologů zapracovat do návrhu 
léčebného protokolu.  Dalším průběžným jednáním s lymfomovou skupinou 
byla za SROBF pověřena MUDr. Kateřina Dědečková. S MUDr. Dědečkovou 
projedná MUDr. Jiří Kubeš, PhD.



d) Doc. MUDr. Kubecová, PhD.informovala členy výboru o připravované 
žádosti, adresované výboru SROBF, o podporu obnovy KOC 3. LF FNKV 
v Praze.

Další schůze výboru se koná dne 23.5.2012 v ÚRO Bulovka od 15 hod. .

 

Zapsala: Macháňová

Odsouhlasil: Petera


