
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, 
konané dne 21.6.2013 v     Novém Jičíně.  

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

Omluveni: Šlampa.

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová, Šnobr.

Schůze výboru proběhla v rámci konání 9. konference SROBF v Novém Jičíně.

Přítomné přivítala organizátorka letošní konference SROBF doc. MUDr. Renata Soumarová, 
PhD.

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.

V rámci konference bylo předáno ocenění ČLS MUDr. Haně Stankušové, CSc. s 
čestným členstvím v SROBF a medailí ČLS JEP.
Dále byly vyhlášeny výsledky Chodounského ceny: 1. cena 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 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.
Podána informace o jednání na téma radiační onkologie na brněnském Onkofóru, které 
se konalo v pátek 24.5.2013.

2. V rámci jednání 1. dne konference SROBF přednesl předseda výboru prof. MUDr. Jiří 
Petera, PhD zprávu o činnosti SROBF.

3. Rekapitulace splnění cílů, vytyčených výborem SROBF v minulém období. Byla 
vyzdvižena zejména provedená aktualizace Národních radiologických standardů. 
Problematická zůstává otázka adekvátního hrazení péče v oboru radiační onkologii.

 
4.  Klinické audity. Řešena dále otázka interních auditů dle zákonné normy, pokračuje 

snaha o sjednocení v rámci všech pracovišť v ČR. SROBF bude v této oblasti 
spolupracovat s ČSFM. 

5. Protonová terapie. Indikace a úhrada protonové terapie v Protonovém centru Praha ze 
strany zdravotních pojišťoven není dosud vyřešena. Platí nadále nutnost návrhu ze strany 
Komplexního onkologického centra. 



6. Spolupráce s ESTRO. Ve dnech 11.-14.5. v Praze úspěšně proběhl ESTRO kurz 
Multidisciplinary Management of  Breast Cancer. Další kurz, který bude pořádán v Praze 
ještě v tomto roce je Quality Management II: Quality Assesment and Improvement, který 
se bude konat ve dnech  9.-12.11.2013. Snížení poplatku za časnou registraci je do 
9.8.2013, dále výbor připomíná že členové ESTRO  z vybraných zemí, včetně 
pořadatelské ČR, mohou zažádat o snížený registrační poplatek.

Plán schůzí výboru SROBF ČLS JEP na 2. pololetí 2013:

červenec a srpen 2013 – v případě nutnosti projednání zásadní otázky bude svolána operativně 
dle potřeby, běžná agenda bude projednávána elektronicky

18.9.2013 (středa) od 12 hod. v Kladně

18.10.2013 (pátek) v Českém Krumlově v rámci Jihočeských onkologických dnů (po 
skončení odborného programu)

25.11.2013 (pondělí) od 12 hod. v Praze, ve FN Motol

16.12.2013 (pondělí) od 12 hod. v Brně, v MOÚ.

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


