
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie biologie a fyziky ČLS JEP, 

konané 25  . 11. 2013 v     Praze, Motole.  

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

Omluveni: Soumarová, Šlampa 

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová

Jednání řídil předseda výboru prof. MUDr. Petera, PhD.

Jednání: 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru. Úkoly splněny nebo jsou průběžně plněny.  

2. Kalkulační listy a nové výkony pro radiační onkologii. 
Prof. MUDr. Petera, PhD. podal podrobné informace o jednání Ministerstva 
zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, dle kterého již dříve projednané a schválené 
výkony pro obor radiační onkologie, budou při nejbližší úpravě zařazeny do 
aktualizovaného seznamu. Jedná se o plánování stereotaktické radioterapie a 
radiochirurgie, stereotaktická radioterapie na lineárním urychlovači, stereotaktická 
radiochirurgie na lineárním urychlovači, intersticiální brachyradioterapie 
s vysokodávkovým příkonem u karcinomu prostaty, permanentní brachyradioterapie u 
karcinomu prostaty a radioterapie řízená obrazem s trojdimenzionálním zobrazením. 
Poslední z výkonů bude možno vykazovat současně s radioterapií s modulovanou 
intenzitou s frekvencí 1x denně. 
Na základě nabídky firmy Stargen na zvýhodněné zakoupení přístroje Intrabeam pro 
české pracoviště výbor konstatuje, že pokud některé oddělení zavede techniku 
intraoperační radioterapie rtg přístrojem, vypracuje kalkulační list výkonu. Následně 
jej pak předloží výboru SROBF k dalšímu projednávání jménem odborné společnosti. 

Stav specializačního vzdělávání pro rok 2014 byl projednán na základě návrhu 
písemně zaslaného prof. MUDr.Šlampou, CSc.

3. Konference SROBF 2014 se bude konat v Hradci Králové ve dnech 21. a 22.6.2014. 
Výbor preferuje odborný program konference zaměřený na prezentaci sdělení 
z českých a slovenských pracovišť s dostatkem času vyhrazeného aktivní výměně 
zkušeností.

4. Stav specializačního vzdělávání pro rok 2014 byl projednán na základě návrhu 
předloženého prof. MUDr. Šlampou CSc. Diskutováno bylo především rozvržení 
1denních výukových kurzů, a to jak časově tak míst jejich konání. 
Atestační zkoušky se budou konat 22.5.2014 na LF UK v Plzni a 18.11.2014 na 1 .LF 
UK v Praze. V roce 2015 budou atestační zkoušky organizovány na 2. LF UK a 3. LF 
UK v Praze. 
Předatestační kurzy zakončené testem proběhnou ve dnech 24.3. – 4.4.2014 na LF UK 
v Plzni a ve dnech 8.9. – 19.9.2014 na 1. LF UK v Praze. 



Kurz radiační ochrany pro aplikující odborníky se bude konat ve dnech 20.-
24.10.2014 na 3. LF UK v Praze, Královských Vinohradech.
Povinné jednodenní kurzy jsou plánovány následovně: Radiologická fyzika 20.5.2014 
– 1. LF UK, Praha a 4.11.2014 – 3. LF UK Praha; Radiobiologie nádorů 26.2.2014 – 
3. LF UK Praha a 21.10.2014 – FN UK Hradec Králové; Zevní radioterapie a 
brachyterapie – jarní termín bude upřesněn a 22.10.2014 – FN UK Hradec Králové; 
Hodnocení výsledků léčby a lékařská statistika – jarní termín LF MU, Brno a 
7.10.2014 – 1. LF, UK, Praha; Cytotoxická chemoterapie, biologická a hormonální 
terapie 2.4.2014 – LF MU, Brno a 23.9. nebo 26.9.2014 – 2. LF UK, Praha.
Termíny jednotlivých vzdělávacích aktivit musí být dostupné na webových stránkách 
jednotlivých lékařských fakult. Přehledná definitivní podoba bude zveřejněna též na 
webových stránkách SROBF.
Prof. MUDr. Petera, PhD zažádal o konání kurzu radiační ochrany pro aplikující 
odborníky na LF UK v Hradci Králové v roce 2015.

5. Zpráva pokladníka výboru SROBF prim. MUDr. Vošmika, PhD byla přijata všemi 
přítomnými členy výboru bez připomínek. Výbor dále schválil předložený návrh 
rozpočtu na rok 2014, který je zpracován jako vyrovnaný. Zprávy budou poskytnuty 
revizní komisi.
V záležitosti placení členských příspěvků výbor nadále souhlasí, aby po 2 letém 
nezaplacení bylo neplatičům členství v SROBF zrušeno. 

6. Vyhlášení ceny Chodounského. Pravidla soutěže o nepřínosnější práce mladých 
odborníků i finanční ohodnocení oceněných autorů zůstanou identické jako 
v předcházejícím ročníku. Text vyhlášení soutěže připraví Ing. Horáková, CSc. 
Následně bude vyhlášení soutěže uveřejněno na webových stránkách SROBF i na 
Linkos ČOS, zajistí prof. MUDr. Petera, PhD.

7. Konference, semináře, další vzdělávací akce.

a/ Hlasováním per-rollam v mezidobí od předcházející výborové schůze byla většinou 
hlasů vyslovena záštita SROBF 19. ročníku odborného onkologického sympózia pro 
lékaře a 9. ročníku pro NLZP s názvem „Onkologie v mammologii, gynekologii a 
urologii“, které se bude konat ve dnech 27.-28.2014 v Černé Hoře u Brna.

b/ Brněnské onkologické dny se konají ve dnech 24.-25.4.2014. Předseda výboru prof. 
MUDr. Petera, PhD vyzval všechny členy výboru, aby ze svých pracovišť zajistili 
dostatečný počet kvalitních přednášek s tématikou radiační onkologie. Problematice 
radioterapie budou věnovány 2 bloky, z toho jeden bude speciálně zaměřen na 
stereotaktickou radioterapii a radiochirurgii. 

c/ V roce 2014 budou v Praze pořádány 2 ESTRO kurzy, a to: Dose modelling and 
verification for external beam radiotherapy ve dnech 9.-13.3.2014 a Evidence and new 
challenges in rectal cancer ve dnech 8.-11.5.2014.

8. Varia

a/ Výbor vyzývá členy k podávání návrhů osobností na ocenění v rámci ČLS JEP. 
V době současného volebního období byla tato ocenění předána doc. Ing. Josefu 
Novotnému, CSc. a MUDr. Haně Stankušové, CSc.



b/ Prim. MUDr. Vošmik, PhD předal výboru žádost prof. MUDr. Chroboka, PhD,  
předsedy České společnosti otorhinolaryngologie, k povolení uvedení loga SROBF na 
vydávanou příručku pro praxi na téma „Metastázy do krčních uzlin při neznámém 
primárním nádoru. Okultní karcinom hlavy a krku.“ Výbor po seznámení s textem 
brožury souhlasí. 

c/ Na základě připomínky doc. MUDr. Kubecové, PhD byly diskutovány otázky 
interních a externích klinických auditů. Výbor konstatuje, že v případě externích 
auditů není v legislativě zakomponována úloha SROBF jako odborné společnosti. Při 
udělování auditorského oprávnění subjektům se vyjadřuje pouze Ministerstvo 
zdravotnictví.

d/ Mgr. Vondráček podal informaci, že Ústav radiační onkologie v Praze na Bulovce 
na základě auditu IAEA obdržel statut centra kompetence. Závěrečná hodnotící zpráva 
došla více než 2 roky po vlastním auditu.

e/ Přijetí nových členů. Výbor odsouhlasil přijetí MUDr. Ondřeje Pokorného z ÚRO 
v Praze za člena SROBF ČLS JEP.

 

Další schůze výboru SROBF byla dle původního harmonogramu plánována na 16.12.2013. O 
jejím svolání či zrušení rozhodne předseda dle došlé agendy a elektronicky informuje členy 
výboru a revizní komise nejpozději v termínu 1 týdne před konáním schůze. V případě konání 
bude místem Masarykův onkologický ústav v Brně.

Plán výborových schůzí na 1. pololetí 2014:

- 13.1.2014 – FN Praha, Královské Vinohrady
- 17.2.2014 – SÚRO, Praha
- 24.3.2014 – Oddělení radioterapie a onkologie, Nemocnice Kladno
- 24.4.2014 – v rámci Brněnských onkologických dnů, Brno
- 26.5.2014 – Protonové centrum Praha
- 21.6.2014 – v rámci konference SROBF, Hradec Králové

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


