
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, 
konané dne 8.11.2012 na Masarykově onkologickém ústavu v     Brně.  

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

Omluveni: Horáková, Kubeš

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová

Host: MUDr. Stankušová, CSc.

Přítomné přivítal prof. MUDr. Vorlíček, CSc. ředitel Masarykova onkologického ústavu. 
Dále schůzi řídil předseda výboru prof. MUDr. Petera, PhD.

Jednání:

1. Kontrola zápisu z poslední schůze výboru (21.9.2012 v Novém Jičíně). Plnění úkolů 
bez připomínek.

2. Protonové centrum, současný stav, indikace a kalkulační listy. Vzhledem 
k nepřítomnosti prim. MUDr. Kubeše, PhD. informoval Mgr. Vondráček. Dle jeho 
slov byla dokončena přejímací zkouška a výsledky byly odeslány na SÚJB. Proběhl i 
nezávislý audit komise dozimetrie Akademie věd. Zůstává nadále předpoklad ozáření 
20 nemocných do konce roku 2012 a ozáření prvního nemocného v průběhu listopadu 
2012. Všem členům výboru byl předán seznam indikací k ozáření protony vypracován 
odbornými komise protonového centra. Členové výboru se s ním seznámí a připraví 
své vyjádření do příští schůze výboru. Všichni členové vyjádřili souhlas 
s předloženým vyjádřením prof. MUDr. Šlampy, CSc., které vypracoval pro vědeckou 
radu ČLK a s kterým členy výboru elektronicky obeznámil v období od předcházející 
výborové schůze. Doc. MUDr. Soumarová, PhD. připomněla vyjádření Ing. Šlajsové 
na posledním Onkofóru dne 2.11.2012, že hodlají iniciovat společné jednání se 
zástupci SROBF a Protonového centra. Doc. MUDr. Kubecová, PhD informovala, že 
je jako odborník pozvána na 14.11.2012 na jednání VZP a Protonového centra. 
Materiály k tomuto jednání však dosud nedostala. 

3. Specializační vzdělávání v r. 2012/2013 – atestace, předastestační kurzy, povinné 
kurzy, atestační otázky, atestační práce. 8.11.2012 proběhla atestační zkouška na 
Masarykově univerzitě v Brně, další termín je plánován na 22.5.2013, kdy atestační 
zkoušku bude zajišťovat LF v Hradci Králové. Tam bude i uspořádán 2 týdenní 
předatestační kurz. Kurzy radiační ochrany připravuje na příští rok 3.LF v Praze. 
Jednodenní kurzy radiační ochrany pro indikující odborníky jsou plánovány na 8.4. a 
23.9.2013, kurz pro aplikující odborníky na termín 21.-26.10.2013. 1. LF v Praze 
v roce 2013 zajistí kurzy Radiologická fyzika (29.4.2013) a Hodnocení výsledků léčby 
a statistika (9.10.2013). LF v Hradci Králové v příštím roce zorganizuje kurzy 



radiobiologie a zevní radioterapie a brachyradioterapie. 2.LF v Praze uspořádá kurz 
systémová terapie v onkologii. Termíny a místa všech pořádaných kurzů budou 
zveřejňovány na webových stránkách SROBF. 

Návrh atestačních otázek rozeslal prof. MUDr. Šlampa, CSc. všem členům výboru 
SROBF. Členové mohou své připomínky zasílat elektronicky zpět prof. MUDr. 
Šlampovi, CSc. do 19.11.2012. 20.11.2012 proběhne na MZ společné zasedání 
akreditační komise a zástupců SOR, na kterém budou otázky atestačních zkoušek 
projednány. Výbor SROBF dále na toto zasedání předkládá návrh na zrušení písemné 
práce jako povinného požadavku pro připuštění k atestační zkoušce, event. její 
náhrady jiným ekvivalentem (odborná publikace). Dle informace prof. MUDr. 
Odrážky, PhD, kterou zaslal všem členům v období od minulé schůze výboru, písemná 
atestační práce není jako požadavek předepsána v evropském curriculu radiační 
onkologie.

4. Spolupráce s ESTRO. Referovala MUDr. Stankušová, CSc. jako host. Zaměřila se 
zejména na vzdělávací kurzy. Pro rok 2013 přibyla celá řada výukových kurzů. 
Kalendář všech kurzů je již zveřejněn na webových stránkách www.estro.org. V Praze 
proběhnou 2 kurzy, a to 11.-14.5.2013 Multidisciplinary management of breast cancer 
a 9.-12.11.2013 Comprehensive quality management in radiotherapy, part II, Quality 
management and improvement. Dále MUDr. Stankušová, CSc. upozornila na e-
learningové aktivity a na možnosti zažádat o grant na observační pobyt na 
zahraničním pracovišti (mobility grant).

2. ESTRO fórum se bude konat ve dnech 19.-23.4.2012 v Ženevě.

Dochází ke změnám ve členských statutech a příspěvcích. Je zrušeno tzv. elektronické 
členství. Členové ESTRO mohou volit mezi aktivním členstvím (roční příspěvek 95 
EUR), sponzorujícím ambasadorem (roční příspěvek 250 EUR) a připojeným členem 
(roční příspěvek 55 EUR) s omezeným přístupem k ESTRO aktivitám. Pro mladé 
členy do 35 let ve specializační přípravě platí snížení příspěvek na 75 EUR. Nově 
vzniká institucionální členství, kde s výše příspěvku bude odvíjet od počtu 
pracovníků-členů ve skupině.

Od zástupce SROBF ve výboru pro vzdělávání ESTRO MUDr. Pavla Vítka, PhD bude 
na příští schůzi výboru vyžádána zpráva, případně bude na tuto schůzi pozván jako 
host.

5. Databáze členů atestačních komisí pro klinickou onkologii. Výbor SROBF 
souhlasí, aby specialista v oboru klinické onkologie se účastnil atestací v oboru 
radiační onkologie a naopak, aby radiační onkolog byl zván k atestačním zkouškám 
v oboru klinické onkologie. Za obor radiační onkologie navrhuje prof. MUDr. 
Odrážku, PhD., prof. MUDr. Peteru, PhD, prof. MUDr. Šlampu, CSc., doc. MUDr. 

http://www.estro.org/


Kubecovou, PhD. a doc. MUDr. Soumarovou, PhD., MBA. Uvedení jsou přítomni a 
souhlasí. Doc. MUDr. Feltl, PhD., MBA bude dotázán prof. MUDr. Šlampou, CSc. 
Prof. MUDr. Šlampa, CSc. recipročně vyžádá seznam odborníků z klinické onkologie, 
kteří budou zváni k atestačním zkouškám z radiační onkologie. 

6. Stav financí a návrh rozpočtu na rok 2013. Zprávu o hospodaření v roce 2012 
přednesl prim. MUDr. Vošmik, PhD, včetně návrhu rozpočtu na příští rok. Návrh 
rozpočtu na rok 2013 byl diskutován a schválen.

7. V době od poslední schůze výboru proběhla na základě informace o návrhu nové 
kategorizace zdravotnických prostředků, vytvořeném pracovní skupinou pro 
kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků Ministerstva 
zdravotnictví, korespondenční diskuze. Členové výboru se jednoznačně vyjádřili, že 
pod zkratku ONK je nutno zařadit klinického a radiační onkologa. Prof. MUDr. 
Šlampa, CSc. předal tuto připomínku vědecké radě ČLK. 

8. Byla projednána Cena Chodounského za nejlepší práci mladého autora v roce 2012, 
respektive její vyhlášení. Oznámení o další ročníku této soutěže bude zveřejněno na 
webových stránkách SROBF. Vyhlášení soutěže pak proběhne i na konferenci SROBF 
v červnu 2013 v Novém Jičíně.

9. Prof. MUDr. Šlampa, CSc. informoval o žádosti ČLK, aby v roce 2013 byly 
uspořádány 2 jednodenní vzdělávací kurzy na téma radiační onkologie pod 
hlavičkou ČLK. Jeden kurz s tématikou protonové terapie bude odborně garantovat 
prim. MUDr. Kubeš, PhD. Jako druhé téma byla navržena a schválena problematika 
nádorů hlavy a krku, které zajistí Klinika onkologie a radioterapie LF v Hradci 
Králové.

10. BOD 2013. Prof. MUDr. Šlampa, CSc. informoval, že Brněnské onkologické dny se 
v roce 2013 budou konat v prostorách BVV ve dnech 18.-20.4.2013. Vzhledem 
k větším prostorám je navrženo, aby byly zorganizovány 2 sekce s tématikou radiační 
onkologie. Výbor konstatuje, že problémem se jeví termínová kolize s ESTRO fórum 
(od 19.4.2013).

11. Výbor SROBF se zabýval problematikou multidisciplinárních onkologických týmů. 
Jednomyslné stanovisko výboru SROBF je následující: Radiační onkolog je 



obligátním členem multidisciplinárních týmů pro léčbu nádorů. Radiační onkologie se 
zabývá léčebnou aplikací ionizujícího záření (radioterapie) a aplikací protinádorových 
léků (chemoterapie, hormonální terapie a biologická terapie) (viz. koncepce oboru, 
vzdělávací program oboru). Odborníkem pro celou nechirurgickou onkologickou 
léčbu může být lékař, který má minimálně specializovanou způsobilost v radiační 
onkologii.

Další schůze výboru SROBF se koná dne 12.12.2012 od 14 hod. v Praze, ve FN 
v Motole.

21.11.2012 Zapsala: Macháňová

Vidoval a schválil: Petera

 


