
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, 
konané dne 16.1.2013v     Protonovém centru Praha.  

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

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová

Přítomné v Protonovém centru přivítali bratři Laštůvkové.                                                  
Schůzi řídil předseda výboru prof. MUDr. Petera, PhD.

Jednání:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Zadané úkoly byly splněny nebo jsou 
průběžně plněny.

2. Specializační vzdělávání. Prof. MUDr. Šlampa, CSc. referoval o jednání předsedů 
SOR (specializační oborová rada),které proběhlo v Brně dne 15.1.2013. Změny 
atestačních požadavků a atestačních otázek je nutné zaslat v písemné podobě na MZ. 
Otázky pro atestační zkoušky a k testu na následující rok musí být na MZ a v kopii na 
KOR (koordinační oborová rada) odeslány do 15.11. předcházejícího roku. 
K praktické části atestační zkoušky může být uchazeč připuštěn až po podání 
přihlášky k atestaci. Atestační kurz zakončený testem může uchazeč absolvovat i na 
jiném pracovišti a v dřívějším termínu, než se přihlásí k atestaci.Do 30.6. je možno 
navrhovat nové zkoušející do atestačních komisí. Je doporučeno zvýšit počet zástupců 
za ČLK, dosud byli pro obor jmenováni pouze dva. Výbor diskutoval otázku 
přítomnosti zástupce klinické onkologie u atestací z radiační onkologie a naopak 
přítomnost zástupce radiační onkologie u atestací z onkologie klinické. Výbor 
souhlasí, aby zástupce druhého oboru byl v roli přísedícího atestační komise.Nutnou 
podmínkou pro zkoušejícího je jeho specializace v daném oboru. Na dotazy 2 lékařek 
ve specializační přípravě výbor odpovídá, že absolvování všech 5 předepsaných kurzů 
je nutnou podmínkou k připuštění k atestaci, výjimka není možná.

3. Tiskové prohlášení výboru SROBF k poklesu finančního hodnocení výkonů 
radiační onkologie připravil dle projednání na poslední výborové schůzi prim. MUDr. 
Vošmik, PhD. a po připomínkování členy výboru zaslal na ČTK. Do termínu dnešní 
schůze zůstalo bez odezvy. Pro seznámení členskou základnou bude tiskové prohlášení 
zveřejněno na webových stránkách SROBF. Dále bude zasláno na Linkos, na MZ, 
Zdravotnickým novinám a do redakce Tempus medicorum.

4. Dopis prof. Vorlíčkovi ke kritériím kvality KOC zaslal dle projednání na poslední 
výborové schůzi prof. MUDr. Petera, PhD. Odpověď do termínu dnešní schůze 
neobdržel. Výbor současně konstatuje, že i v jiných případech není SROBF 
seznamována a konzultována.Prof. MUDr. Petera, PhD. zašle dopis na MZ 
s požadavkem, aby záležitosti týkající se onkologie byly předávány k připomínkování 
též naší odborné společnosti.  Prof. MUDr. Šlampa, CSc. konstatoval, že dosud 



neobdržel odpověď na připomínku ke kategorizaci zdravotnických prostředků, která 
byla podána po linii ČLK. Výbor požadoval, aby pod zkratku ONK byl zařazen nejen 
klinický, ale též radiační onkolog.

5. Proběhla diskuze o zapojení SROBF do činnosti Onkoportálu.Po diskuzi a hlasování 
výbor souhlasí se zapojením.

6. Indikace protonové terapie. Byl diskutován souhrn možných indikací protonové 
terapii předložený prim. MUDr. Kubešem, PhD. Výbor bere na vědomí. Současně byla 
podána informace, že všichni ozáření pacienti budou po ozáření v Protonovém centru 
na tomto pracovišti sledováni a dispenzarizováni. Smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami nemá Protonové centrum zatím podepsáno. Lze jednat o úhradě pro 
individuální případy. Protonové centrum má připraveno veškeré podklady pro 
kalkulační listy k výkonům protonové radioterapie. 

7. Na základě došlých žádostí výbor SROBF vyslovil záštitu následujícím 
onkologickým konferencím a odborným akcím:Motolské onkologické dny 
s tématem novinky v onkologické léčbě, včetně radioterapie –28.2.-1.3.2013, 
Jihlavská onko-gynekologická konference, která je v tomto roce zaměřena na 
karcinom čípku děložního -21.3.2013, Kontroverze v onkologii, konference pořádaná 
pardubickým pracovištěm – 16.-17.5.2013, 3. plzeňský mammární den – 25.9.2013. 
Všichni členové výboru do příští výborové schůze uváží kritéria, dle kterých bude dále 
záštita přidělována. Diskuze k návrhům proběhne na březnové schůzi. 

8. Přijetí nových členů. Výbor souhlasí s přijetím MUDr. Kateřiny Lickové a MUDr. 
Klaudie Regináčové, obě z FN KV Praha, za členky SROBF ČLS JEP.

9. Varia.
a) Doc. MUDr. Kubecová, PhD předložila výboru žádost o podporu znovuobnovení 

KOC ve FN KV Praha. Výbor jednomyslně souhlasí s opětovným zařazením 
vinohradské radioterapeutické a onkologické kliniky mezi KOC po splnění 
podmínky pořízení 2. lineárního urychlovače.

b) Prof. MUDr. Šlampa, CSc. vyzýval opětně k aktivní účasti na BOD v sekci 
radioterapie. Tato sekce proběhne v pátek 19.4.2013. Bližší tematická specifikace 
nebyla pro tuto sekci v letošním roce stanovena. Pro další ročníky BOD je 
zvažováno zařazení stálé sekce stereotaktické radioterapie a radiochirurgie. 

c) Prim. MUDr. Vošmik, PhD, pokladník výboru SROBF, podal informaci o 
financování správy webových stránek společnosti. Je hrazeno ze sponzorských 
prostředků, které si správce zajišťuje sám. Prim. MUDr. Vošmik, PhD vyžádá 
vyúčtování za loňský rok. 

d) Výbor se seznámil s dopisem firmy Transkontakt  Medical s.r.o., ve kterém tato 
firma sděluje, že vzhledem k novinkám v portfoliu firmy Elekta plánuje 
zorganizovat semináře na jednotlivých pracovištích radiační onkologie v republice. 
Výbor bere na vědomí. 



Další schůze výboru SROBF se bude konat dne 4.3.2013 od 13 hod. na Klinice 
onkologie a radioterapie FN v Hradci Králové (změna místa konání oproti původnímu 
plánu).

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


