
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,            
konané dne 24.3.2014 v nemocnici v Kladně.

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

Omluveni: Soumarová

Za revizní komisi:  Macháňová

Členy výboru v kladenské nemocnici přivítal její ředitel MUDr. Vladimír Lemon a primář 
onkologického oddělení MUDr. Josef Kvěch.

Hosté: MUDr. Josef Kvěch, dále na část jednání zástupci Mammacentra z Prahy 4, Zeleného 
pruhu – ředitel společnosti Medicon a.s.Jiří Adámek, onkoložka MUDr. Renata 
Koževníkovová, chirurg MUDr. Karel Rauš.

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.

2. Prim. MUDr. Kvěch představil členům výboru pracoviště radiační onkologie 
kladenské nemocnice, jeho vybavení a spektrum výkonů.

3. Jednání se zástupci firmy Medicon a.s. a Mammacentra na Zeleném pruhu 
v Praze 4 o vybavení tohoto nestátního zdravotnického zařízení přístrojem 
Intrabeam pro intraoperativní radioterapii u karcinomu prsu. Toto jednání 
bylo inicializováno předsedou výboru prof. MUDr. Jiřím Peterou, PhD, na kterého 
se obrátila zdravotní pojišťovna. Ta byla oslovena firmou Medicon a.s. se žádostí o 
úhradu výkonů po zakoupení a zprovoznění přístroje pro intraoperativní 
radioterapii karcinomu prsu. Ředitel firmy Medicon a.s., pan Jiří Adámek 
představil aktivity firmy se zaměřením na problematiku karcinomu prsu a 
mammacentra v Praze 4. Diagnosticko-léčebnou činnost přiblížila vedoucí lékařka 
MUDr. Renata Koževníkovová. K problematice chirurgické léčby, která nyní 
probíhá ve 2 pražských nemocnicích, vystoupil chirurg MUDr. Karel Rauš.  Po 
těchto referátech proběhla diskuse mezi členy výboru. Na základě hlasování výbor 
SROBF vyslovuje souhlas s vybavením výše jmenovaného pracoviště zařízením 
Intrabeam pro intraoperativní radioterapii karcinomu prsu za podmínky smluvně 
ošetřené spolupráce s teleterapeutickým pracovištěm (oblast medicínská i 
radiologicko-fyzikální). Současně zůstává v platnosti dřívější rozhodnutí výboru, 
že první uživatel přístroje v klinické praxi v ČR vypracuje návrh kalkulačního listu 
pro tyto výkony.



4. Protonové centrum. Předseda výboru prof. MUDr. J. Petera, PhD informoval o 
jednání ze dne 26.2.2014, o diskuzi u kulatého stolu pořádanou Výborem pro 
zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou jeho předsedy 
prof. MUDr. Rostislava Vyzuly CSc. a místopředsedkyně Mgr. Soni Markové. Dle 
předběžného zápisu, který předseda SROBF obdržel do termínu výborové schůze 
jen v elektronické podobě, bude odborná společnost vyžádána, aby sestavila 
indikační seznam diagnóz vhodných k protonové terapii a návrh definice 
jednotného metodického postupu při indikci protonové léčby. Stanoven úkol pro 
všechny členy výboru SROBF připravit návrhy a tyto pak vzájemně elektronicky 
připomínkovat. K vytváření návrhů budou oslovena i další pracoviště aplikující 
léčbu ionizujícím zářením, která nemají zastoupení ve výboru SROBF. Na základě 
těchto připomínek bude finalizováno vyjádření odborné společnosti.

5. Externí audity. Předseda výboru prof. MUDr. Jiřího Petera, PhD seznámil členy 
výboru s odpovědí Mgr. Mileny Kalvachové z Ministerstva zdravotnictví na jeho 
dopis, v němž SROBF projevila zájem a ochotu na této problematice 
spolupracovat. Na dotaz týkající se hodnocení žádostí o udělení oprávnění 
k provádění externího klinického auditu Mgr. Kalvachová sděluje, že t.č. je 
z věcně-odborného hlediska dle správního řádu hodnocení předmětných žádostí 
zajištěno. Mgr. Kavanová bere na vědomí nabídku SROBF na této problematice 
spolupracovat. Pro případ, že by v budoucnu bylo nutno počet externích 
hodnotitelů pro udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu rozšířit, 
bude MZ nabídku SROBF evidovat.

6. Kritéria Komplexního onkologického centra stanovená Českou onkologickou 
společností a Společností radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. Mezi 
oběma odbornými společnostmi nedošlo ke konsensu v bodě týkajícím se 
požadavku na vědecké tituly pracovníků KOC. Předseda výboru uvedený materiál 
odeslal v termínu na MZ.

7. Korespondenční audit a dotazníky SROBF. Byla schválena konečná verze 
dotazníků pro jednotlivá pracoviště radiační onkologie. Nově doporučeno přidat 
absolutní počet léčených IMRT. Předseda výboru dotazník ve schválené podobě 
rozešle na všechna pracoviště radiační onkologie v ČR.

8. Ozařování pacientů s kardiostimulátory/defibrilátory. Prof. Šlampa obdržel 
připomínky z několika českých pracovišť (MOÚ, Hradec Králové, České 
Budějovice). Prof. Šlampa s kolegy z Masarykova onkologického ústavu zapracuje 
zaslané připomínky a vytvoří návrh národního doporučení. Výbor bude s tímto 
seznámen a následně bude projednávat i se společností kardiologickou.

9. Národní radiologické standardy. Vzhledem k časovému odstupu od poslední 
revize klinických radiologických standardů pro radiační onkologii je třeba provést 
jejich novou aktualizaci. Organizováním revize výbor pověřuje vědeckého sekretáře 



společnosti. Dle informace Ing. Horákové, CSc. se připravuje i nové vydání 
národních radiologických standardů ve formě ministerské vyhlášky.

10. Kontinuální vzdělávání. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. jako odborný garant 
kontinuálního vzdělávání lékařů v oboru radiační onkologie v ČLK, informoval o 
požadavku ČLK uspořádat jednou za semestr vzdělávání akci v sídle ČLK v Praze 
na Homolce. Členové výboru považují současnou nabídku vzdělávacích akcí, které 
jsou již na letošní rok připraveny, za zcela dostačující.

Po ukončení schůze následovala krátká prohlídka radioterapeutické části kladenského 
onkologického pracoviště.
 
Další schůze výboru se bude konat v rámci Brněnských onkologických dnů, které jsou 
pořádány ve dnech 24.4. – 25.4.2014.

 

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera

 

  
 


