
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky 
České lékařské společnosti JEP, konané dne 21.9.2012 v     Novém Jičíně.  

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

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová;

Omluveni: Kubecová, Šnobr.

Zasedání výboru proběhlo v rámci Sympózia o radiační onkologii, konaném v Novém Jičíně, 
a jednání zahájila hostitelka doc. MUDr. Soumarová, PhD.,MBA přivítáním všech 
přítomných.

Vlastní jednání řídil předseda výboru prof. MUDr. Petera, PhD.

Jednání:

1. Protonové centrum – současný stav a perspektivy, financování.

Mgr. Vondráček informoval členy výboru, že v současné době probíhá schvalovací 
řízení provozu Protonového centra na SÚJB. Prim. MUDr. Kubeš, PhD. sdělil, že 
personálně je zajištěno 6 radiačních onkologů a 10 specialistů pro fyzikální úsek. 
V letošním roce se počítá se zprovozněním 1 gantry a ozářením cca 20 pacientů. 
Protonové centrum má v současné době podepsány smlouvy s některými KOC, 
s dalšími je podepsání smluv v jednání. Odborní pracovníci Protonového centra 
počítají s organizací postgraduálních vzdělávacích kurzů na téma hadronové terapie. 
Prof. Šlampa seznámil členy výboru s opovědí ministra zdravotnictví Leoše Hegera na 
svůj odborný rozbor významu protonové terapie, který jako vyzvaný specialista pro 
MZ zpracoval a předložil.

Výbor zastává jednomyslné a zásadní stanovisko, že je nutné zajistit, aby se 
k protonové terapii vyjadřovala SROBF. Indikační kriteria i kalkulační listy nových 
výkonů předkládá odborná společnost. Úkolem členů výboru je aktivně participovat na 
tvorbě indikačních kritérií pro protonovou terapii i na kalkulačních listech . 

2. Specializační vzdělávání.

Referoval prof. MUDr. Šlampa, CSc. Podal informaci, že společná schůze akreditační 
komise a specializační oborové rady proběhne v říjnu až listopadu 2012 na 
Ministerstvu zdravotnictví. Doporučuje změny atestačních otázek od roku 2013. 
Definitivní otázky do testu zpracovává t.č. prof. MUDr. Šlampa, CSc. Výbor nemá 
připomínek. Dále prof. MUDr. Šlampa, CSc. žádá o poradní vyjádření výboru, zda 
ponechat písemnou práci jako nedílnou součást atestační zkoušky nebo tuto podmínku 
zrušit. Výbor doporučuje postupovat dle curricula ESTRO. Projednávána byla i otázka 
kurzu radiační ochrany pro aplikující odborníky. Kurzy radiační onkologie budou 
probíhat při jednotlivých lékařských fakultách.



Prof. MUDr. Šlampa, CSc. navrhuje, aby zástupce radiační onkologie byl členem 
zkušební komise u atestačních zkoušek z klinické onkologie a naopak, aby klinický 
onkolog byl oficiálním členem zkušební komise pro radiační onkologii. Výbor 
souhlasí a doporučuje k projednání na akreditační komisi. 

3.  Jednání se zdravotními pojišťovnami.

Nové registrační listy jsou schválené pracovní skupinou SZV. 
Prof. MUDr. Petera, PhD. na základě žádosti odboru dohledu nad zdravotními 
pojišťovnami zaslal  na Ministerstvo zdravotnictví registrační listy odbornosti 403.

4. Různé

Přijetí nových členů: výbor schválil přijetí MUDr. Davida Vrány, PhD. z Onkologické 
kliniky FN v Olomouci za člena SROBF.

Výbor SROBF konstatuje, že neobdržel k připomínkování novelu zákona  96/2004 Sb., tj. 
zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Stav projednávání novely tohoto 
zákona je nutno sledovat, aby mohl být připomínkován i SROBF, neboť se dotýká profesí 
nezbytných v radiační onkologii. 

Další schůze výboru jsou plánovány na 8.11.2012 od 14 hod. v Masarykově onkologickém 
ústavu v Brně a na 12.12.2012 od 14 hodin v Praze ve FN v Motole. 

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


