
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, 
konané dne 17.9.2013 v     Praze, ve     FN Královské Vinohrady.  

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

 Za revizní komisi: Macháňová, Malinová

V průběhu července a srpna probíhala mezi členy výboru SROBF elektronická 
korespondence, zabývající se především tématy interních auditů dle platné legislativy a 
protonové radioterapie se zaměřením na recentní data o jejích indikacích.

Schůzi 17.9.2013  řídil předseda výboru SROBF ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.

Jednání:

1. Žádost Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši o schválení obměny   
kobaltového ozařovače za lineární urychlovač.  Po diskusi o daném pracovišti a 
jeho roli v síti radioterapie v souvislosti s centralizací dle koncepce oboru proběhlo 
hlasování se závěrem: 2 členové pro,  5 členů proti a 2 se zdrželi hlasování. Dle 
výsledku hlasování výbor SROBF obměnu kobaltu lineárním urychlovačem v daném 
pracovišti nedoporučuje.

2. Prohlášení výboru k     mediální kampani o protonové radioterapii.   Výbor SROBF 
diskutoval o probíhající mediální kampani petiční skupiny „Hlas pro život“ a 
informacích na sociálních sítích PTC Praha. Výbor SROBF konstatuje, že dle 
současných mezinárodních doporučení je standardní léčbou nádorů fotonová, případně 
elektronová radioterapie. Protonová radioterapie přináší benefit u skupiny vybraných 
případů, indikovaných k této léčbě specialisty v oboru radiační onkologie. Protonovou 
terapii lze uvážit ve vybraných případech na základě projednání v mezioborových 
týmech a doporučení vedoucího radiačního onkologa Komplexních onkologických 
center. Proto se výbor SROBF ohrazuje proto probíhající mediální kampani, která je 
neetická (až demagogická), a která vyvolává nedůvěru v nemocných léčených 
standardní fotonovou radioterapií. Může tak vést i k jejich psychickému poškození. 
Výbor deklaruje, že nemocní léčení kvalitní fotonovou radioterapií v onkologických 
centrech mají dostupnou léčbu na úrovni mezinárodních doporučení. 
Po formulování výše uvedeného prohlášení proběhlo hlasování se výsledkem: 7 členů 
pro toto znění, žádný člen proti, 2 členové se zdrželi hlasování. Na základě hlasování 
je výše uvedené znění přijato a bude uveřejněno na webových stránkách SROBF ČLS 
JEP.

3. Odpověď na dotazy senátu ČR, týkající se protonové radioterapie.   Výbor se 
zabýval formulací odpovědí na dotazy senátu ČR, jejichž návrh zpracoval prof. 



MUDr. Šlampa, CSc. Kromě SROBF byla i část dotazů vznesena na Českou 
pediatrickou společnost, MZ a zdravotní pojišťovny. Na základě doplnění a 
připomínek dopracuje prof. MUDr. Šlampa, CSc. a hlasování o definitivním znění 
proběhne per rollam. 

Stanovení indikací k     protonové radioterapii pro VZP.   Výbor diskutoval problematiku 
indikací protonové radioterapie. Jak se již v minulosti vyjádřil i nyní opětovně konstatuje, že 
nelze stanovit obecné indikace pro protonovou radioterapii. Je nutné posuzovat individuální 
případy, nikoliv jen diagnózu nádorové choroby. Rozhodující je posouzení, zda 
v individuálním případě lze u protonové radioterapie očekávat větší šanci na vyléčení či menší 
rizika vzniku pozdních komplikací nebo obojí ve srovnání s moderními technikami fotonové 
radioterapie. Toto je možné zajistit jedině zhodnocením konkrétního případu potenciálního 
nemocného. Proto výbor nevidí důvod, proč by měl měnit svoje předchozí stanovisko. Po 
formulování textu, který je uveden níže, proběhlo hlasování, při kterém se všech 9 členů 
vyjádřilo pro přijetí v uvedeném znění: „Obecně nelze stanovit absolutní indikace pro 
protonovou terapii. Ve vybraných případech může protonová terapie zvýšit šanci na vyléčení 
nebo na snížení komplikací nebo na obojí. Žádost o posouzení nároku na úhradu protonové 
terapie může být vypořádána a posuzována tehdy, pokud bude na smluvně a místně příslušnou 
regionální pobočku VZP podána příslušným komplexním onkologickým centrem na základě 
schválení multidisciplinární  indikační komise s podpisem vedoucího radiačního onkologa 
nebo jeho zástupce, který má úplnou specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie. 
Je třeba přiložit jasné zdůvodnění klinického přínosu protonové léčby oproti fotonům u 
konkrétního pacienta. Vyjádření k žádosti musí na pojišťovně proběhnout ve lhůtě v žádosti 
obsažené, aby nedošlo k prodlení.“ Takto schválený text bude předsedou výboru předán VZP.

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

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


