
Zápis  schůze výboru SROBF konané 24.4.2013 ve FNKV Praha 
 
 
Přítomni: MUDr.Jiří Petera, MUDr.Martina Kubecová, MUDr. Karel Odrážka, MUDr. Jiří 
Kubeš, MUDr.Milan Vošmik, Mgr. Vladimír Vondráček 
Omluveni: MUDr.Pavel Šlampa, MUDr. Renata Soumarová, Ing. Iva Horáková 
Za revizní komisi  přítomny: MUDr.Magda  Macháňová, MUDr. Běla Malinová 
 
Po přivítání přítomných předsedou prof. MUDr. J. Peterou a hostitelkou doc. MUDr. M. 
Kubecovou byl zahájen program schůze. 
 
Bod 1.  – Protonová terapie 
Výbor vyjádřil souhlas s kalkulačními listy pro protonovou terapii,do níž byla zapracována 
připomínka prof.MUDr.Šlampy. MUDr. Kubeš připraví kalkulační listy do elektronické 
podoby a odešle prof. MUDr. Peterovi ke schválení a postoupení ZP. 
Výbor doporučil svému předsedovi, aby vznesl oficiální dotaz, jak bude protonová terapie 
hrazena.Výbor nesouhlasí s tím, aby byla úhrada prováděna z rozpočtu toho kterého KOCu, 
jak neoficiálně zaznělo. Navrhuje zavést speciální režim úhrady, stejný, jaký je pro 
biologickou terapii. Výbor vznáší připomínku k pojmu jediné možné léčby, jak bylo 
definováno v doporučení k protonové léčby ZP, protože tento pojem lze velmi obtížně v řadě 
případů definovat. Proces úhrady protonové léčby by měl probíhat rychle a s jasně danými 
pravidly. 
 
Bod 2. – ESTRO  2013 
Prof.MUDr. J.Petera informoval o proběhlém kongresu ESTRO 2013, který se konal 
v Ženevě  19.- 23.4.2013 .  
 
Bod 3 – Onkoforum Brno  
24.5.2013 se bude konat v MOU  Onkoforum Brno na téma Nové metody v radioterapii. Jsou 
zařazeny přednášky :  Cyberknife (doc. dr. Felt), Brachyterapie  (doc. dr.Soumarová),  LGN 
(dr. Šimonová), Protonová terapie (prof. dr. Šlampa, dr. Kubeš) a Závěrečné shrnutí  (prof.dr. 
Vorlíček a doc. Dr .Soumarová). 
 
Bod 4 – příprava konference SROBFu 
9.konference SROBF se koná 21.-22.6.2013 v Novém Jičíně. Program, který bude zajímavý, 
je již připraven. 
Na Konferenci budou vyhlášeny nominace na cenu MUDr. Z.Chodounského o nejlepší 
publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2012, uzávěrka přihlášek je 31.5.2013.  
 
Bod 5 – Různé 
Mgr.Vondráček informoval přítomné, že PTC Praha obdrželo 23.4.2013  povolení SÚJB 
k provozu gantry se skenovacím svazkem. MUDr.J.Kubeš informoval o doporučení ASTRO 
provádět protonovou terapii ca prostaty v rámci registrační studie – viz adresa:  

https://www.astro.org/News-and-Media/News-Releases/2013/ASTRO-Board-of-Directors-

approves-statement-on-use-of-proton-beam-therapy-for-prostate-cancer.aspx 

22.5.2013 se konají atestace z radiační onkologie ve FNHK, přihlášeno je 5 atestantů. 

Příští schůze SROBF se koná 20.5. v Liberci. 

 

Zápis: MUDr.Běla Malinová 

  



 


