
 
Zápis ze schůze výboru SROBF  konaná dne  13.6.2012 ve FN Plzeň. 
 
Přítomni: MUDr.Jiří Petera, MUDr.Pavel Šlampa,  MUDr.Martina Kubecová, MUDr. Renata 

Soumarová, MUDr.Jiří Kubeš 
Omluveni: Ing. Iva Horáková, MUDr. Karel Odrážka, MUDr.Milan Vošmik, Mgr. Vladimír 

Vondráček 
Host: MUDr.Jiří Šedo 
Za revizní komisi: MUDr.Běla Malinová 
 
Na  úvod přivítal přítomné  primář Onkologického a radioterapeutického odd,. FN v Plzni 
doc.MUDr.Jindřich Fínek. Poté  vedoucí lékař radioterapie MUDr. Tomáš Svoboda přítomné 
provedl po nově otevřeném oddělení ORO FNP. 
Na schůzi byly projednávány tyto body: 

1. Výbor odsouhlasil,že cena MUDr. Zdeňka Chodounského ( diplom a peněžní ocenění) 
bude letošnímu laureátovi  MUDr. Martinu Doležalovi slavnostně předána na IX. 
sympoziu o radiační onkologii  v Novém Jičíně.. 

2. Prof.MUDr. Petera informoval  přítomné o jednání s MZ , týkající se hodnoty bodu. 
Určení výše ceny bodu je v kompetenci ZP, na MZ není zřízena žádná rozhodčí 
komise zabývající se touto problematikou. Tato otázka byla také řešena na nedávném 
jednání asociace nemocnic s ZP.Byl podán návrh ceny bodu na 0,8 Kč.  

3. Aktualizované NRS  jsou vypracovány, doc.MUDr.Soumarová  je zkompletuje a pak 
budou  zveřejněny na webu SROBF. 

4. DRG v úhradách  za radioterapii -  MUDr.Jiří Šedo z MOU informoval přítomné o 
pracovní skupině,v níž jsou zastoupeni  zástupci klinické i radiační onkologie. Tato 
pracovní skupina je poradním orgánem ČOS, SROBF,ČLS JEP  a je partnerem 
Národního referenčního centra ( NRC) , které nastavuje parametry DRG, provádí 
výpočty relativních vah pro DRG. Zhruba  70-80% plateb za hospitalizace  by měla 
být hrazena  DRG, onkologie a radioterapie  spolu s polytraumaty a hematoonkologií 
zůstane v roce 2012 a zřejmě i v roce 2013 zatím zůstane mimo systém DRG. 
Pracovní skupina navrhla  rozdělit radioterapii do skupin dle náročnosti, úhrady DRG 
za RT pak kalkulovat  z dat dodaných  z velkých pracovišť (KOCů).  Data pro analýzy 
v současnosti dodává FN Plzeň, FN Hradec Králové a MOU Brno. Výbor souhlasil 
s pokračováním v analýzách  a se spoluprací s Pracovní skupinou pro DRG. Členové 
výboru se shodli,že nejlepší systém úhrad v RT je výkonový systém. Metodika 
výpočtu relativních vah v NRC je jednotná, velmi obtížně lze do systému zasáhnout, 
k analýze se používají data z 20 vybraných nemocnic. 

5. Různé:  Na podzim 2012 se plánuje společná schůze  AK + SOR pro projednání 
vzdělávání v příštím roce. Atestace z radiační onkologie  se budou v roce 2013 skládat 
na jaře v Hradci Králové, na podzim v Olomouci.   

Příští schůze výboru se bude konat  21.9.2012 v průběhu IX.sympozia v Novém Jičíně. 
 
 
 


