
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, 
konané dne 20.5.2013 v     Krajské nemocnici Liberec, a.s.  

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

Omluveni: Soumarová

Za revizní komisi: Macháňová

Přítomné v Krajské nemocnici Liberec přivítal prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA, přednosta 
Komplexního onkologického centra v Liberci.

Schůzi dále řídil předseda výboru SROBF ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.

Jednání:

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

2. Chodounského cena. Do soutěže o Chodounského cenu za rok 2012 byly přihlášeny 
2 práce mladých autorů, obě publikované v odborných periodikách s impact faktorem. 
Výbor konstatoval vysokou odbornou úroveň obou prací. Následně rozhodl o ocenění 
obou autorů, a to: 1. cena s finančním ohodnocením 10.000 Kč byla udělena MUDr. 
Janě Šefrové, jako první autorce práce Magnetic Resonance Imaging in 
Postprostatectomy Radiothery planning, která byla publikována v Int. J. Radiation 
Oncology Biol Phys; 2. cena s finančním ohodnocením 5.000 Kč byla udělena MUDr. 
Ing. J. Cvekovi, PhD., jako prvnímu autorovi práce Hyperfractionated Accelerated 
Radiotherapy with Concomitant Integrated Boost of 70-75 Gy in 5 weeks for 
Advanced Head and Neck Cancer, publikované v Strahlenther Onkol. Vyhlášení 
výsledků a předání cen proběhne v rámci konference SROBF v Novém Jičíně ve 
dnech 21.-22.6.2013. Současně bude předáno i ocenění ČLS za celoživotní přínos 
české radiační onkologii prim. MUDr. Haně Stankušové, CSc.

3. ESTRO fórum. Prof. MUDr. Jiří Petera PhD. podal informace z 2. ESTRO fóra, které 
se konalo ve dnech 19.-23.4.2013 v Ženevě. V rámci ESTRO se ustanovuje nová 
pracovní skupina National Society Committee, jejímž úkolem bude zintenzivnit 
spolupráci s národními odbornými společnostmi. V rámci projektu HERO bude 
mapováno hrazení léčby v radiační onkologii v jednotlivých evropských zemích. Další 
z nových pracovních skupin je Young Task Force, sdružení mladých radiačních 
onkologů do 40 let, jehož úkolem je podpora odborného růstu mladých specialistů. 

4. Přístrojové vybavení českých pracovišť. Na základě elektronického hlasování od 
poslední výborové schůze v dubnu 2012 členové výboru svou většinou podpořili 
žádost Onkologické kliniky VFN v Praze o výměnu kobaltového ozařovače a jeho 
náhradu tomoterapií. Výbor současně vyjádřil podmínku, aby radiační léčba 
tomoterapií byla hrazena ve shodné výši jako srovnatelné techniky na lineárních 



urychlovačích. Dále byl vysloven požadavek na pokračující spolupráci v rámci KOC 
s pracovištěm nemocnice na Bulovce.

5. Protonová terapie. Prim. MUDr. Jiří Kubeš, PhD. a Mgr. Vladimír Vondráček 
informovali o spuštění rotačního gantry v Protonovém centrum. Spektrum diagnóz, 
které centrum může nyní ošetřit se tak výrazně rozšířilo. Výbor široce diskutoval 
přístup VZP, která v současné době neakceptuje doporučení KOC k radiační léčbě 
v Protonovém centru Praha, odmítá jeho úhradu a předává klienty k této léčbě do 
Mnichova (Spolková republika Německo). Konstatováno, že posun v přístupu plátců 
zdravotní péče lze očekávat až po vydání rozhodnutí rozhodčího soudu. Výbor 
konstatuje, že ve schvalování úhrady protonovou terapií či jejího zamítnutí hraje 
významný faktor i doba do vydání rozhodnutí ze strany plátce. Čekání na rozhodnutí 
zdravotní pojišťovny tak oddaluje zahájení léčby zářením, ať již protonové či 
fotonové. Časový odklad se pak negativně promítá do účinnosti léčby. Součástí 
žádosti Komplexního onkologického centra o úhradu protonové terapie bude i 
doba, do které mát být radiační léčba zahájena. Výbor zdůrazňuje, že kritická 
situace je zejména u dětských a adolescentních nemocných, u kterých je protonová 
terapie indikována prakticky vždy s kurativním záměrem. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, 
CSc. a prim. MUDr. Jiří Kubeš, PhD. podali přehled indikací protonové terapie u 
pediatrických nemocných dle aktuální literatury. Výbor konstatuje, že doporučení 
k úhradě protonové radioterapie dětských a adolescentních nemocných jsou odesílána 
pouze ze 2 českých pracovišť, FN Motol Praha a Masarykův onkologický ústav. 
V osobě doporučujících specialistů prof. MUDr. Pavlu Šlampovi, CSc. a MUDr. Běle 
Malinové je záruka vysoce odborného posouzení výhod ozáření protony.

6. Klinické audity. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. upozornil na blížící se zákonnou 
povinnost interních a následně pak i externích auditů na pracovištích radiační 
onkologie. Výbor uvítal iniciativu vytvořit vzor národního interního auditu. Na 
základě dotazníků pro interní audit svých pracovišť návrh vypracují prof. MUDr. 
Pavel Šlampa, CSc. a Mgr. Vladimír Vondráček. Editory budou prim. MUDr. Jiří 
Kubeš, PhD. a Ing. Ivana Horáková, CSc. Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. jménem 
výboru SROBF nabídne Ministerstvu zdravotnictví spolupráci na auditech externích.

7. Přijetí nových členů. Výbor SROF schválil přijetí nových členů, a to MUDr. Zuzany 
Riedlové z Nového Jičína a MUDr. Tomáše Kady z Kliniky radiační onkologie MOÚ 
v Brně.
 

8. Varia.

V pátek 24.5.2013 se v Brně koná Onkofórum, kde je na pořadu problematika radiační 
onkologie.

 Další schůze výboru SROBF se bude konat v rámci konference SROBF v Novém Jičíně dne  
21.6.2013 po ukončení odborného programu.



Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


