
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,            
konané dne 26.5.2014 v Thomayerově nemocnici v Praze.

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

Omluveni: Šlampa, Vošmik

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová

Přítomné členy výboru uvítala primářka kliniky prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc.
Jednání řídil předseda výboru prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.
Jednání:

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

2. Přístrojová komise MZ. Doc. MUDr. Kubecová, PhD podala informace o jednání 
přístrojové komise na MZ, do které byla nominována za SROBF. V současné době 
členové komise mají v připomínkování statut komise a její jednací řád. Schválení 
přístrojové komise by dle návrhu měly podléhat všechny zdravotnické přístroje 
s pořizovací hodnotou nad 5 mil. Kč. Přístrojová komise by měla schvalovat pořízení 
přístrojů, na kterých budou následně provedené výkony hrazeny zdravotními 
pojišťovnami. Schválení komise bude vyžadováno v rámci Výzvy 18 MZ.

3. Centra vysoce specializované onkologické péče v ČR. Výbor podrobně projednal 
návrh na stanovení Center vysoce specializované onkologické péče, verzi z 19.5.2014, 
včetně připomínek MZ: Na podání žádosti o statut centra musí být zdravotnickým 
zařízením poskytnuta doba minimálně 30 dnů. Z pohledu radiační onkologie musí být 
centrum vybaveno technikou pro IMRT a IGRT v teleradioterapii a pro 
brachyradioterapii a tyto techniky provádět. Výbor nesouhlasí se vztahováním počtu 
center na počet obyvatel, ale na počet léčených nemocných, a to minimálně 1000 
nových onkologických nemocných ročně, z toho minimálně 500 nových léčených 
radioterapií. Výbor nadále trvá na skutečnosti, aby statut centra byl udělen pouze 
poskytovateli, který zajistí komplexní onkologickou péči tak, že celé pracoviště bude 
pevnou součástí organizační struktury zdravotnického zařízení. Výbor SROBF 
upozorňuje na skutečnost, že lůžková oddělení jsou v ČR společná pro radiační a 
klinickou onkologii a požadavky na ně nelze oddělovat. Výbor požaduje doplnit 
samostatnou ambulanci radiačního onkologa jako jeden z požadavků na centrum. 
V oblasti personálního zabezpečení výbor doporučuje počet lékařů lůžkového oddělení 
specifikovat dle počtu lůžek pracoviště. Výbor doporučuje stanovit 5 lékařů jako 
minimální počet radiačních onkologů se specializovanou způsobilostí pro centrum. 
V centrech, která léčí i dětské onkologické pacienty, by měli být minimálně 2 radiační 
onkologové zabývající se problematikou radioterapie v dětském věku. Zařazení 



radiačního onkologa v úvazku 1,0 na resuscitační jednotku intenzivní péče neodpovídá 
zaměření specializace. Počty nelékařských zdravotnických pracovníků je vhodné 
stanovit pro celé pracoviště, nikoliv jen pro lůžkové oddělení centra. V případě 
radiologických asistentů výbor doporučuje ponechat počet 3 asistentů na lineární 
urychlovač a směnu. Výbor upozorňuje, že hlášení zhoubného novotvaru a vyplnění 
kontrolního hlášení jsou zákonné povinnosti a jako takové platí pro všechny 
poskytovatele zdravotní péče, nejen pro specializovaná centra. 
Tyto a další členy výboru dodané připomínky zapracuje do textu předseda výboru prof. 
MUDr. Jiří Petera, PhD a zašle na MZ ČR.   

4. Národní radiologické standardy. Na základě požadavku Mgr. Kalvachové z MZ 
stanovit jednoho zástupce odborné společnosti jako koordinátora pro aktualizaci NRS 
byla pověřena tímto úkolem Ing. I. Horáková, CSc. Výbor konstatuje, že poslední 
aktualizace byla provedena v roce 2012 a nyní se vychází z této verze.

5. Návrh na korekci Vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení, 92/2012. Výbor navrhuje přeřadit obor radiační 
onkologie do skupiny I. Do doby realizace této změny je nutné prosazovat 
překlenovací opatření k možnosti provozování samostatné ambulance radiačního 
onkologa. Vypracováním a odesláním návrhu je pověřen Jiří Petera.

6. Indikace protonové terapie. Výbor SROBF trvá na seznamu indikací pro protonovou 
radioterapii, který jím již byl dříve vypracován a předložen. 

7. Noví členové: Výbor SROBF odsouhlasil přijetí nového člena MUDr. Mariána 
Liberko z Kliniky radioterapie a onkologie FNKV v Praze.

8. Varia:
a) MUDr. J. Kubeš, PhD a Mgr. V. Vondráček informovali, že Praha získala 

pořadatelství světového kongresu protonové radioterapie v roce 2016.
b) Ve věci interních auditů Ing. Horáková, CSc. navrhuje, aby na webových stránkách 

společnosti byl poskytnut prostor k uveřejnění vypracovaných materiálů pro 
interní klinické audity z těch pracovišť, která již s ním mají zkušenosti.

c) Výbor rozhodl, že cenu Cenu Chodouského za 1. nejlepší publikaci v roce 2013 
obdrží ing Peter Paluska a za 2. nejlepší práci MUDr. Andrej Bešše. 

Další schůze se bude konat v rámci konference SROBF, pořádané ve dnech 20.-21.6.2014 
v Hradci Králové.

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera

 

  



 


