Zápis ze schůze výboru SROBF, konané dne 18.10.2013 v rámci XX. JOD v Českém Krumlově
Přítomni (bez titulů): Jiří Petera, Karel Odrážka, Pavel Šlampa, Jiří Kubeš, Renata Soumarová, Vladimír
Vondráček, Milan Vošmik
Omluveni: Iva Horáková, Martina Kubecová
Za revizní komisi: Běla Malinová
Zasedání schůze řídil předseda výboru SROBF prof.MUDr.Jiří Petera,PhD.
Projednávaná témata:
1. Časopis Reports of Practical Oncology and Radiotherapy : Prof.dr.Petera informoval přítomné
o zasedání redakční rady časopisu,které se konalo v Poznani v Polsku. Význam časopisu
narůstá, o uveřejnění svých prací žádají nejen evropští, ale i zámořští autoři. Časopis má
zažádáno o udělení impact faktoru. Předpokládá se, že by k tomu mělo dojít na podzim 2014.
Českým autorům je doporučeno citovat RPOR, což přispěje ke zvýšení hodnoty impact
faktoru. Zasedání redakční rady RPOR na podzim 2014 se bude konat v Praze, výbor
odsouhlasil všemi hlasy finanční podporu této akce ve výši 80 000 Kč.
2. Návrh Atomového zákona : Mgr. Vondráček seznámil přítomné rámcově s novým návrhem
AZ, k návrhu v tomto znění je řada připomínek. Předseda výboru SROBF požádal o zaslání
připomínek k Zákonu Ing. Horákovou, Mgr.Vondráčka, MOÚ, Motolské pracoviště a event. i
ostatní pracoviště do 25.10.2013.
3. Interní audity : Jednotlivá pracoviště radiační onkologie by měla mít zpracovánu metodiku
interních auditů. Výbor společnosti žádá o zaslání dokumentace k internímu auditu, aby bylo
možno následně uveřejnit na stránkách SROBF vzor této metodiky, která bude sloužit i jako
minimum pro externí audit.. Termín: 1 měsíc.
4. 20.6.-21.6.2014 proběhne konference SROBF v Hradci králové, bude se konat pod záštitou
SROBF, ČOS a ČSFM. Součástí konference bude též sesterská a laborantská sekce. Akce bude
zařazena do systému celoživotního vzdělávání.
5. Na 28.3.- 29.3.2014 se plánuje v Hradci Králové mezioborová konference chirurgie hlavy a
krku, patologie a onkologie Nádory hlavy a krku 2014. MUDr. Vošmik požádal o záštitu
konference výbor SROBF – odsouhlaseno všemi 7 hlasy.
6. Intrabeam: Společnost SROBF byla požádána o vypracování kalkulačních listů intraoperativní
radioterapie přístrojem Intrabeam. Prof.dr.Petera požádá společnost Zeiss o zaslání podkladů
pro výpočet kalkulačního listu (pořizovací cena přístroje, aplikátorů, životnost).
7. 17.10.2013 zaslal představitel PTC Praha pan Laštovka dopis prof.dr.Peterovi se žádostí , aby
výbor společnosti potvrdil předpokládaný počet pacientů vhodných k protonové terapii
(3000). Výbor vyjádřil nesouhlas s formulací pana Laštovky, který ve svém dopise uvádí
„diagnózy schválené výborem SROBF k protonové terapii“. Výbor neschvaloval dg vhodné
k protonové léčbě, ale tyto diagnózy jako možné vzal na vědomí. K problematice protonové
terapie se výbor společnosti opakovaně vyjadřoval již v minulosti (viz předchozí zápisy schůzí
výboru). Výbor souhlasí s dosavadním postupem při indikaci protonové terapie.
8. Varia : MUDr. Odrážka informoval přítomné o sekci ČOS Sdružení mladých onkologů, toto
sdružení je podporováno i z evropských peněz a lze získat z ESMO pro atestanty prostředky
na zahraniční stáže. Zřejmě lze podobné stáže zajistit i pro radiační onkology v přípravě. Na
příští schůzi výboru bude pozván MUDr.Tomáš Svoboda z Plzně, který je lépe informován.
Příští schůze se koná 25.11.2013 ve 12 hod na Onkologické klinice v Motole .
Zapsala: B.Malinová
23.10.2013

