
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, 
konané dne 4.3.2013 LF v Hradci Králové. 

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

Omluveni či nepřítomni: - - - 

Za revizní komisi: Macháňová. 

Schůzi řídil předseda výboru prof. MUDr. Petera, PhD. 

Jednání: 

1. Kontrola zápisu z minulé výborové schůze z 16.1.2013. Úkoly byly splněny nebo 
jsou průběžně plněny.  

 

2. Protonové centrum, současný stav jednání s pojišťovnami.  

V mezidobí od poslední schůze výboru probíhala mezi členy výboru intenzivní 
elektronická korespondence. Po proběhlé diskuzi dne 15.2.2013 předseda výboru prof. 
MUDr. Jiří Petera, PhD předložil návrh tiskové zprávy o postoji VZP a SROBF k 
protonové terapii a jejímu hrazení z veřejného zdravotního pojištění. Současně vyzval 
členy k vyjádření ke dvěma otázkám: 1. zda akceptují v této otázce hlasování 
elektronickou formou, 2. zda s předloženou tiskovou zprávou souhlasí. 5 členů výboru 
bylo pro elektronickou formu hlasování, 4 členové výboru byli proti elektronické 
formě hlasování. V bodě 2 všech 5 členů, kteří souhlasili s elektronickou formou 
hlasování, bylo pro podporu tiskové zprávy v podobě předložené předsedou výboru. 
Naopak všichni 4 členové, kteří nesouhlasili s elektronickým způsobem hlasování, 
hlasovali proti i ve druhém bodě. Většinou bylo tedy tiskové prohlášení přijato. 
Tiskové prohlášení bude zveřejněno na webových stránkách SROBF a na Linkos.  

Při dnešním jednání výbor konstatuje, že v současné době jsou stanoveny 
možné indikace, avšak nejsou schváleny jednoznačné indikace, které by byly 
akceptovány i plátci, zdravotními pojišťovnami. V současné době platí, že potenciální 
pacienti jsou navrhováni Komplexními onkologickými centry, která mají uzavřenou 
smlouvu se zdravotními pojišťovnami. O hrazení protonové terapie je nutno žádat 
individuálně pro každého klienta. Výbor dále konstatuje, že není nikde uvedeno, 
z jakých finančních prostředků budou náklady na léčbu, v případě schválení jejího 
hrazení, účtovány. Dle informace prim. MUDr. Kubeše, PhD z Protonového centra 
Praha, dosud bylo schváleno hrazení léčby zdravotní pojišťovnou z veřejného 
zdravotního pojištění u tří nemocných (z toho 1 pojištěnec VZP).  Léčba samoplátců je 
možná. Protonové centrum Praha má připraven návrh kalkulačních listů, ve kterých je 
výše úhrady vztažena na frakci protonového ozáření.  Jednatelé PTC žádají výbor 
SROBF ČLS JEP o předložení těchto návrhů kalkulačních listů k dalšímu 



projednávání pro zařazení do seznamu zdravotnických výkonů. Je proto nutné, aby se 
s připravenými návrhy kalkulačních listů seznámili všichni členové výboru SROBF. 
Prim. MUDr. Kubeš, PhD rozešle návrhy všem členům výboru.  

3. Hrazení výkonů v radiační onkologie. Prof. MUDr. Petera, PhD obdržel pozvánku 
na MZ na jednání, týkající se nesrovnalostí ve zdravotních výkonech pro jednotlivé 
odbornosti. Prof. MUDr. Petera, PhD zjistí, zda je na toto jednání možno delegovat 
doc. MUDr. Kubecovou, PhD., která souhlasí. 

Prof. MUDr. Petera, PhD seznámil členy výboru s dopisem MUDr. Šeda z MOÚ, 
který se týká problematiky DRG, respektive zařazení chemoterapie a radioterapie do 
DRG alfa či beta. Po seznámení s obsahem sdělení výbor zaujal stanovisko ponechat 
status quo. MUDr. Šedovi děkuje za sledování této problematiky a podání rozboru 
současné situace.  

 

4. Specializační vzdělávání, kurzy, atestace 2013.  

V současné době ve FN v Hradci Králové t.č. probíhá kurz radiační ochrany, na 
kterém se podílejí jako přednášející i pracovníci SÚJB. 

Prof. MUDr. Šlampa CSc. informoval, že pro nový atestační test je připraveno na 
výběr více než 600 otázek. Současně apeluje na všechny členy výboru a jejich 
pracoviště, aby vypracovávali a zasílali návrhy na další testové otázky s cílem vytvořit 
databázi cca 800 otázek.  

Opětovně byla diskutována otázka zástupce radiační onkologie u atestace z klinické 
onkologie a naopak zástupce klinické onkologie u atestační zkoušky v onkologii 
radiační. Výbor řešil otázku odborníka druhého oboru jako přísedícího u atestační 
zkoušky nebo jako řádného člena zkušební komise. Prof. MUDr. Šlampa CSc. 
projedná s prof. MUDr. Melicharem, PhD za klinickou onkologii. Na nejbližší termín 
atestace z radiační onkologie 22.5.2013 na LF UK v Hradci Králové bude zástupce 
klinické onkologie přizván jako přísedící.  

 

5. Příprava konference SROBF 2013. O stavu příprava konference SROBF, která se 
bude konat ve dnech 21.- 22.6.2013 referovala doc. MUDr. Soumarová, PhD, MBA. 
Uzávěrka přihlášek je 15.dubna a program bude uzavřen do konce dubna 2013. Letos 
poprvé bude v rámci odborného jednání v Novém Jičíně probíhat i sekce 
radiologických asistentů a zdravotních sester. Doc. MUDr. Soumarová, PhD, MBA 
vyzývá lékaře, aby přihlašovali přednášky i do této sekce.  

Konference SROBF 2014 se bude konat v Hradci Králové. 

 



6. Varia. 

a) Soutěž o nejlepší odbornou práci mladého autora, Cena Chodounského, bude se 
stejnými podmínkami jako v minulých ročnících vyhlášena na webových 
stránkách SROBF s uzavírkou do 20.5.2013. Výsledky budou vyhlášeny a ocenění 
předána na konferenci SROBF v Novém Jičíně v červnu 2013.  

b) Prof. MUDr. Šlampa, CSc., informoval o přípravě sekce radiační onkologie na 
BOD 2013. Organizátorům došlo dostatečné množství přihlášek k aktivní účasti, 
bylo možno provést výběr. 3 ústní sdělení byla přesunuta do přednáškového bloku 
věnovanému karcinomu prostaty. Další sdělení byla přijata jako poster. 

c) Prim. MUDr. Vošmik, PhD připomenul výukové ESTRO kurzy, které se 
v letošním roce konají v Praze: 11.-14.5.2013 Multidisciplinary Management of 
Breast cancer a 9.-12.11.2013 Quality Management. 

d) Schůze redakční rady časopisu Reports of Practical  Oncology and Radiotherapy 
(„modrý časopis“) se bude konat v rámci ESTRO fóra v Ženevě v dubnu 2013. Dle 
sdělení člena redakční rady prof. MUDr. Jiřího Petery, PhD je reálné získání 
impact faktoru v horizontu půl roku.  

e) Při multidisciplinární tvorbě diagnosticko-léčebných standardů je vhodné 
poukazovat na Národní radiologické standardy pro obor radiační onkologie. Odkaz 
byl poskytnut České společnosti paliativní medicíny při konzultaci standardů 
paliativní péče 2013. Nyní doporučeno odkázat  při spolupráci s  mammární 
chirurgií, skupinou kolem prim. MUDr. Gatěka, PhD, jejichž žádost o spolupráci 
tlumočila doc. MUDr. Soumarová, PhD, MBA.  

 

Plánované termíny dalších schůzí výboru SROBF: 24.4.2013 od 12 hod.- FN KV Praha, 
20.5.2013 od 12 hod. - Krajská nemocnice Liberec, a.s., červen 2013 v rámci konference 
SROBF 21.-22.6.2013 v Novém Jičíně. 

 

Zapsala: Macháňová 

Schválil: Petera 

 

 


