
Zápis ze schůze výboru SROBF, konané dne 23.5.2012 v Ústavu radiační onkologie na Bulovce.

Přítomni: Jiří Petera, Iva Horáková , Martina Kubecová, Karel Odrážka, Pavel Šlampa, Milan Vošmik

Omluveni: Jiří Kubeš, Renata Soumarová, Vladimír Vondráček

Za revizní komisi: Magda Macháňová, Běla Malinová

Na začátku schůze předseda prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., za přítomnosti lékařů, kteří právě složili 
atestaci z radiační onkologie, slavnostně předal doc. Ing. Josefu Novotnému, CSc., u příležitosti jeho 
odchodu  do  důchodu  za  celoživotní  práci  pro  obor  radiační  onkologie  a  radiologické  fyziky  na 
národním i mezinárodním poli, za zavádění systému jakosti v radioterapii v ČR a za významnou roli 
v oblasti  pre-  i  postgraduálního  vzdělávání,  jakož  i  za  organizování  řady  mezinárodních  kurzů  a 
konferencí v ČR diplom o udělení čestného členství SROBF, dále čestnou medaili ČLS JEP (s diplomem) 
a diplom o udělení čestného členství ČLS JEP. 

Témata vlastní schůze:

1. Provedena kontrola zápisu z poslední schůze - všechny úkoly splněny nebo průběžně se plní.

2. Standardy - Ing. Horáková seznámila přítomné s navrhovanou úpravou obecných standardů 
(kapitola  1-8),  na  níž  participovali  i  další  fyzici,  dále  MUDr.Kubeš,  MUDr.  Stankušová  a 
MUDr.Kvěch  .  Byla  diskutována  otázka  užití  kobaltového  ozařovače  pro  radikální  léčbu. 
Hlasováním  výbor  rozhodl  ponechat  znění  kapitoly  2.1.3  NRS  o  radikální  RT  kobaltovým 
ozařovačem beze změny s dodatkem, že toto povolení je platné na přechodné období do 
konce roku 2015. Speciální část Standardů bude projednána na příští schůzi za přítomnosti 
doc. MUDr. Soumarové.

3. DRG – systém DRG je nevhodný pro radiační onkologii, výbor je pro ponechat v roce 2013 RT 
mimo DRG a rozhodnout o zařazení do DRG až na základě ekonomických kalkulací. Výbor 
nesouhlasí s Návrhem na rozdělení DRG báze radioterapie MUDr. Šeda z Pracovní skupiny 
pro DRG. Prof. MUDr. Petera seznámil přítomné se závěry ekonomické kalkulace pracoviště 
v Novém Jičíně doc. MUDr. Soumarové. Doporučuje pokusit se provést tyto kalkulace i na 
jiných  pracovištích.  Výbor  souhlasil  pozvat  MUDr.Šeda  na  příští  zasedání  výboru  SROBFu 
v Plzni. 

Prof. MUDr. Petera informoval přítomné o korespondenci s MZ týkající se klesající hodnoty 
bodu  pro  RT.  Zjistil,  že  VZP  má  sama  pravomoc  rozhodovat  o  hodnotách  bodu,  na  MZ 
neexistuje  žádná  komise,  která  by  spory  mezi  ZP  a  společnostmi  měla  řešit.  Navrženo 
kontaktovat ČLK.

4. Radiologické  události  (RÚ)  –  prof.MUDr.Šlampa  vznesl  návrh  na  úpravu  klasifikace  RÚ, 
požaduje,  aby  byl  hlavním  kritériem  klinický  dopad  události  a  fyzikální  odchylky  pouze 
kritérium  pomocné.  Ing.Horáková  sdělila,  že  v současné  době  se  řeší  evropský  projekt 
„ACCIRAD“, v rámci něhož budou vypracovány „Guidelines on a Risk Analysis of Accidental 
and Uninteded Exposures in Radiotherapy“, které pak budou moci být zapracovány do našich 
doporučení  a  praxe.  SÚJB  připravuje  sumarizaci  a  analýzu  radiologických  událostí 



v radioterapii  na  základě  dotazníkového  sběru  dat  z jednotlivých  pracovišť  (radiologické 
události za poslední 4 roky). Dle §71 (odst. 2) zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních 
službách „Poskytovatel je dále povinen zajistit, aby byla přijata opatření k předcházení vzniku 
nehody  nebo  aplikace  neplánované  dávky  pacientovi“.  Připravuje  se  novela  Atomového 
zákona, kde mají být radiologické události rovněž zmíněny. Ing. Horáková se pokusí zajistit, 
aby byl návrh konzultován SROBF.

5. ESTRO – 9.5. - 13.5.2012 se konal v Barceloně 31. kongres ESTRO. Na slavnostním zasedání 
předsedů národních společností a výboru ESTRO bylo předáno ocenění za dlouholetý přínos 
radiační onkologii MUDr. Haně Stankušové, CSc . (age achievment award). MUDr. Pavel Vítek 
se zúčastnil  zasedání  rady ESTRO pro vzdělávání,  kde se projednávalo vzájemné uznávání 
atestací.

6. MUDr. Milan Vošmik seznámil přítomné se zprávou o hospodaření v roce 2011.

7. Různé – Nutno zvýšit  povědomí veřejnosti  odborné i  laické o radiační  onkologii,  vyvinout 
snahu o prezentaci v médiích, doporučeno připravit článek o ESTRO do Medical Tribune.

8. Výbor odsouhlasil (dodatečně mailem) navržení MUDr. Hany Stankušové na čestnou medaili 
ČLS JEP a doc. Ing. Josefa Novotného, CSc., na zlatou medaili ČSL JEP.

9. Příští schůze se koná 13.6.2012 v Plzni.

Zapsala MUDr. Běla Malinová


