
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,           
konané dne 19.2.2014 ve Státním ústavu radiační ochrany v Praze.

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

Omluveni: Soumarová

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová

Hosté: MUDr. Jiří Šedo – Masarykův onkologický ústav, Brno, prim. MUDr. Petra 
Garnoldová – Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o.

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

Jednání:

1. Kontrola úkolů z předcházející lednové schůze výboru. Všechny úkoly byly 
splněny nebo jsou průběžně plněny.

V době od poslední schůze členové výboru korespondenčně vyjádřili souhlas se 
záštitou pro XIX. den profesora Vladimíra Staška, pořádaný Onkologickou 
klinikou VFN a 1.LF v Praze dne 28.3.2014.
K projednávané problematice stanovení kritérií pro KOC podal předseda výboru 
prof. MUDr. Petera informaci, že do jednání o návrhu požadavků vstoupila i 
chirurgická společnost ČLS. Seznámil výbor s dopisem prof. MUDr. Miroslava 
Rysky, CSc., zaslaným České onkologické společnosti. Zde je vyjádřeno přání 
prodiskutovat text návrhu na širším fóru klíčových odborností, které se podílejí na 
diagnostice a léčbě nemocných se solidními malignitami.

2. DRG v radiační onkologii. Na úvod tohoto bodu MUDr. Jiří Šedo z pracovní 
skupiny pro DRG v onkologii přednesl sdělení o podnětech k úpravám české 
implementace IR-DRG pro oblast onkologie od roku 2015. Pracovní onkologickou 
skupinou pro DRG je předložen návrh, aby se do roku 2015 vykazovaly DRG 
markery, které je nutno specifikovat. V dokumentu jsou jako markery navrženy 
k diskuzi diagnostické skupiny, záměr terapie (kurativní, paliativní, neoadjuvantní, 
adjuvantní, konkomitantní), počet frakcí, technika radioterapie. Po předneseném 
referátu se rozběhla bohatá diskuze upozorňující na úskalí DRG s řadou dotazů na 
MUDr. Šeda. Ve sdělení MUDr. Šeda byly uvedeny dvě varianty: výbor SROBF 
preferuje jednat o variantě kombinace DRG za samotnou hospitalizaci se 
samostatnou platbou radioterapeutických výkonů platbou výkonovou (odpovídá 
DRG beta v roce 2013). Preferovanou je jakási limitovaná DRG s kombinací 
výkonových plateb za vlastní radioterapeutické výkony s úhradami formou 
případového paušálu za všechny ostatní náklady za hospitalizaci. Druhou variantou 
je pak plná DRG s úhradou radioterapie kompletně formou případového paušálu 
v závislosti na kódu primárního novotvaru, záměru radioterapie a počtu frakcí. 
Tato varianta podle výboru nemůže ovšem zahrnout všechny varianty léčebných 
postupů v radioterapii a jejich náklady. Po předneseném referátu se rozběhla 
bohatá diskuze upozorňující na úskalí DRG s řadou dotazů na MUDr. Šeda. Další 



dotazy a připomínky k materiálu DRG budou diskutovány elektronicky, všichni 
přítomní členové výboru obdrželi i písemné zpracování uvedených informací.  
Projednáním této tématiky se bude výbor zabývat i na své další schůzi. 

3. Projednání žádosti Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o. o souhlas 
s pořízením lineárního urychlovače. Přítomná prim. MUDr. Garnolová seznámila 
výbor se současným stavem, vybavením a činností Institutu onkologie a 
rehabilitace Na Pleši s.r.o. Záměrem vedení institutu je dovybavení jedním 
lineárním urychlovačem s 2 fotonovými energiemi, pro který je plánována 
přístavba ozařovny. Zároveň by byl zachován provoz na kobaltovém ozařovači. Po 
diskuzi proběhlo hlasování, většina hlasujících členů výboru se vyslovila proti 
podpoře dovybavení Institutu onkologie a rehabilitace lineárním urychlovačem 
jako druhým ozařovacím přístrojem.

4. Příprava dotazníkového šetření na pracovištích radiační onkologie. Výbor 
bude pokračovat v přípravě opakovaného dotazníkového šetření, určeného všem 
radioterapeutickým pracovištím v republice. Předcházející šetření proběhlo 
v letech 2004 a 2009. Vzhledem k možnosti porovnání a sledování vývoje bylo 
schváleno provést v dotazníku z roku 2009 jen minimální změny ve smyslu 
doplnění moderního vybavení, nových technik a další potřebnou aktualizaci 
(kategorizace pracovišť, jednostupňový atestační systém, apod.)   

5. Spolupráce s ESTRO. Předseda výboru předložil zprávu, kterou obdržel od 
Chiary Gasparotto, manažerky PR. Dopis se týká ochrany osobních dat dle návrhu 
připraveného ke schválení Evropským parlamentem. Výbor souhlasí s názorem 
ESTRO, že regulace nesmí znemožnit sběr dat o zdravotním stavu populace a 
zpracovávání registrů závažných onemocnění, včetně onkologických.  Dle 
informace prof. MUDr. Šlampy, CSc. se touto problematikou v ČR zabývá prof. 
MUDr. Žaloudík, CSc.

6. Varia:

a) Chodounského cena. Ke dni konání výborové schůze byla do soutěže o Cenu 
Chodounského přihlášena pouze jedna odborná práce.

b) Externí audity. Opětovně diskutována problematika externích auditů. Na 
webových stránkách zůstává stále jediná oprávněná osoba pro provádění 
externích auditů dle zákona č. 373/2011Sb., a to pro obor radiodiagnostika. 
Oprávnění k výkonu externích auditů vydává MZ ČR.

c) Na popud byla diskutována rizika radioterapie u nemocných 
s implantovaným kardiostimulátorem. Vzhledem k tomu, že takových 
nemocných stále přibývá, výbor navrhuje vytvořit národní doporučení. V době 



do další schůze členové výboru z pracovišť, která již mají na toto téma 
zpracovány místní standardy, je rozešlou k diskuzi všem členům výboru. 
Tvorba tohoto doporučení proběhne ve spolupráci s kardiologickou 
společností.

Další schůze se bude konat dne 24.3.2014  na onkologickém oddělení nemocnice v Kladně.

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


