
Zápis ze schůze výboru SROBF, konané dne 25.4.2014   v rámci XX. BOD v Brně 

Přítomni (bez titulů): Martina Kubecová,  Jiří Kubeš ,  Karel Odrážka, Jiří Petera,  Renata Soumarová, 
Pavel Šlampa, Milan Vošmik ,                                                                                                                              
Omluveni:  Iva Horáková, Vladimír Vondráček, Magda Macháňová

Za revizní komisi: Běla Malinová
Host: MUDr.Pavel Vítek

Zasedání schůze řídil předseda výboru SROBF prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. 

Projednávaná témata:
1. MUDr.Pavel Vítek přednesl zprávu z jednání národních společností  na kongresu ESTRO ve 

Vídni a informoval přítomné též o zasedání delegátů UEMS (Union European of Medical 
Specialists), konaném také v rámci kongresu ESTRO ve Vídni. 

 Na zasedání národních společností byl  prezentován současný stav studie HERO ( Heath 
Economics in Radiation Oncology), která se zabývá úrovní radiační onkologie a její dostupností  
v evropských státech. Je kritizována za chybný sběr dat, nicméně konstatuje, že v centrální a 
východní Evropě je špatná dostupnost moderních technik (IMRT,IGRT). Je zajímavé, že na 
radioterapii je v evropských státech vynakládáno zhruba pouze 5% všech nákladů na onkologickou 
terapii.  Připravuje se též jednotný postup vzdělávání v oboru RO. 
Meeting UEMS, v němž ČR zastupuje ČLS JEP, představil projekt nového CV, který je založen 
daleko více na průběžném vícezdrojovém hodnocení. S tímto projektem  zásadně nesouhlasí  
Francie a státy jižní Evropy, shoda nebyla zatím nalezena.
2.  Přístrojová komise MZ – na její členy za SROBF byli nominováni MUDr. Martina Kubecová a 

MUDR. Milan Vošmik.
3. Centra superspecializované péče (CSSP)–   komise MZ, jejímž členem je i prof. MUDr. Petera a 

doc. MUDr. Feltl, bude revidovat kritéria pro vznik těchto center. Zřejmě dojde k převedení 
stávajících KOC na centra superspecializované péče, ale budou stanovena přísnější kritéria.  
Tyto podmínky bude splňovat 1 poskytovatel zdravotních služeb, nadále nebudou zřizována 
tzv.spolupracující centra.  MZ by mělo znovu rozeslat k připomínkovému řízení požadavky pro 
CSSP.

4. 15.5.2014 se bude konat  jednání MZ, ZP a PTC Praha  týkající se registračního listu kódu 
protonové terapie. SROBF bude na tomto jednání  zastoupena MUDr.Malinovou. 

5. DRG pro oblast onkologie od roku  2015 – Výbor SROBF nesouhlasí s navrženým systémem. 
Systém DRG v současné podobě není schopen zohlednit všechny aspekty zevní radioterapie a 
brachyterapie. Doporučuje setrvat u systému výkonových plateb.

6.  Výbor se dále zabýval podnětem MUDr. J. Kovaříkové, týkajícího se ambulantní onkologické 
péče pro specializaci radiační onkologie (403). Toto téma již dříve řešil prof. MUDr. Odrážka a 
prof. MUDr. Šlampa, výbor souhlasí s jejich stanoviskem. Specializace radiační onkologie může 
vykonávat všechny výkony s omezením „onk“. 

Různé:
7. PTC Praha nabízí týdenní bezplatné školící pobyty na jejich pracovišti – nabídka bude 

uveřejněna na webu SROBFu.
8. Cena MUDr.Chodounského – své práce do soutěže  přihlásili  Ing. P.Paluska a MUDr. A. Besse. 

Vítěz bude vyhlášen na Konferenci SROBFu v Hradci Králové.
9. Onkoportál – PTC podalo žádost o uveřejnění odkazu na protonovou terapii na tomto portálu. 

Vzhledem k tomu, že situace kolem PTC není zatím vyřešena, výbor nedoporučuje zařadit 
odkaz na protonovou terapii na onkoportál.

Další schůze se bude konat 26.5.2014 ve 12 hodin na onkologické klinice Thomayerovy nemocnice 
v Praze.



Zapsala : MUDr. Běla Malinová


