
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, 
konané dne 12.12.2012 na 2.LF v     Praze Motole.  

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

Omluveni: Horáková, Soumarová, Šlampa

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová

Přítomné přivítala prim. MUDr. Jana Prausová, PhD, MBA, primářka oddělení onkologie a 
radioterapie ve FN v Motole. Dále schůzi řídil předseda výboru prof. MUDr. Petera, PhD.

Jednání:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Byly upřesněny termíny vzdělávacích 
kurzů a jejich pořádání na jednotlivých LF. Kurzy radiační ochrany: 4.-8.3.2013 - 
Kurz radiační ochrany pro aplikující odborníky - 11.-15.3.2013, LF v Hradci Králové 
a 21.-24.10.2013, 3.LF v Praze, Královské Vinohrady, jednodenní kurz radiační 
ochrany pro indikující odborníky - 8.4. a 23.9.2013, 3.LF v Praze, Královské 
Vinohrady. Jednodenní povinné kurzy pro specializační přípravu: Radiologická fyzika 
- 29.4.2013, 1. LF v Praze, Hodnocení výsledků léčby a statistika - 9.10.2013, 1.LF 
v Praze, Radiobiologie - 29.10.2013, LF v Hradci Králové, Zevní radioterapie a 
brachyradioterapie - 30.10.2013, LF v Hradci Králové, Systémová léčba v onkologii – 
20.9.2013, 2.LF v Praze, Motole. 

2. Protonové centrum. Prim. MUDr. Kubeš, PhD, informoval, že Protonové centrum 
zahájilo svoji činnost ozářením prvního klienta. Vzhledem k absenci smluv se 
zdravotními pojišťovnami jsou t.č. léčeni pouze samoplátci. Proběhla diskuze o 
vhodných indikacích k protonové terapii. Prim. MUDr. Kubeš, PhD připraví přehled 
navrhovaných indikací k protonové terapii pro další jednání výboru SROBF.

3. Specializační vzdělávání. Připravené atestační otázky byly schváleny akreditační 
komisí pro obor radiační onkologie na jejím zasedání dne 20.11.2012 a budou 
zveřejněny na webových stránkách SROBF. Dále byla podána informace, že 
akreditační komise souhlasí s tím, aby písemná atestační práce nebyla nezbytným 
požadavkem k připuštění k atestační zkoušce. 

4. Hrazení výkonů v radioterapii. Výbor nesouhlasí s návrhem vyhlášky bodové 
úhrady na rok 2013, ve kterém dochází k poklesu ohodnocení pro obor radiační 
onkologie- 403 na pouhých 0.68Kč za 1 bod u výkonů 43311, 43313, 43315, 43613, 
43617, 43627, 43629 a 43633. Prosazování požadavku na zachování současné situace 
bude vedeno po linii ČLK prof. MUDr. Šlampou, CSc. Prim. MUDr. Vošmik, PhD 
vypracuje návrh tiskového prohlášení výboru SROBF, který před uveřejněním rozešle 



k připomínkování všem členům výboru. Je nutné poukázat na skutečnost, že 
výkonností a ohodnocením oboru je nutné zajistit nejen provoz v současnosti, ale i 
finanční možnosti pro obnovu přístrojového vybavení pracovišť.

5. Program BOD 2013. Výbor opětovně konstatuje, že termín BOD 2013 (18.-
20.4.2013) se překrývá s konáním s ESTRO fóra (19.-23.4.2013). Výbor apeluje na 
všechny pracoviště radiační onkologie, aby i přes tuto časovou kolizi zajistili aktivní 
účast svých lékařů na jednání Brněnských onkologických dnů. 

6. Varia.

a) Doc. MUDr. Kubecová, PhD upozornila na zápis ze schůze výboru České 
onkologické společnosti ze dne 26.11.2012, kde je uveden návrh kritérií kvality 
KOC, včetně radioterapie. Za výbor SROBF byl konsultován prof. Petera 
docentem Duškem v části týkající se radioterapie. Končený návrh však nebyl 
předložen k vyjádření výboru SROBF. Členové výboru SROBF se jednomyslně 
shodují na tom, že SROBF se musí k takovýmto kritériím vyjádřit. Za výbor 
SROBF osloví prof. MUDr. Petera, PhD výbor ČOS formou oficiálního dopisu.  

b) Z podnětu prim. MUDr. Vošmika, PhD byla diskutována otázka uchovávání 
dokumentace pacientů léčených ionizujícím zářením. Bylo konstatováno, že je 
nutno postupovat v duchu Národních radiologických standardů. Údaje nejen o 
dávce, ale celém ozařovacím plánu by měly být uchovávány minimálně po dobu 
předpokládaného života klienta, který podstoupil léčebné lékařské ozáření z 
indikace radiační onkologie.

c) Mgr. Vondráček referoval, že v listopadu 2012 byla založena fyzikálně legislativní 
skupina pro radioterapii pod hlavičkou SÚJB a SÚRO. Tato pracovní skupina se 
zabývá zejména Národními radiologickými standardy, návrhem novely 
„Atomového zákona“ či novelizací zákona č. 96/2004Sb. 

d) Prim. MUDr. Vošmik, PhD upozornil na Vyhlášku MZ 410/2012Sb. ze dne 
21.11.2012  o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření. Dle této 
legislativní normy má mít každé pracoviště radiační onkologie vypracované místní 
radiologické standardy od října roku 2013. Během dalšího roku, tj. do října 2014 
má proběhnout interní audit. Uzavření smlouvy o provedení externího klinického 
auditu je třeba provést do 1 roku od zveřejnění seznamu osob, oprávněných 
k provádění externího auditu.

e) Prim. MUDr. Vošmik, PhD podal informace o vzdělávacích akcích pro 
kontinuální lékařské vzdělávání.  LF UK v Hradci Králové pod záštitou ČLK 
uspořádá dne 16.3.2013 celodenní seminář o multidisciplinární diagnostice a léčbě 
nádorů v oblasti hlavy a krku, včetně workshopu o plánovaní radioterapie. Dále 



prim. MUDr. Vošmik, PhD navrhuje organizovat mezioborová diskuzní setkání 
specialistů zabývajících se problematikou nádorů hlavy a krku. Členové výboru 
tento návrh jednoznačně podporují.

f) Výbor SROBF vyslovil souhlas se záštitou nad dalším ročníkem česko-
slovenského workshopu Winter Glio Meeting, který organizuje Klinika radiační 
onkologie Masarykova onkologického ústavu a Neuroonkologická sekce ČOS a 
který se bude konat ve dnech 8.-9.2.2013 v Kurdějově u Hustopečí.

Byl stanoven termín další schůze výboru SROBF: 16.1.2013 od 13 hod. v Protonovém centru 
v Praze.

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


