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

konané dne 8.12.2014 v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. 

 

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

Omluveni: Kubecová, Soumarová  

Za revizní komisi:  Macháňová 

Hosté: prim. MUDr. Josef Kvěch (Kladno), prim MUDr. František Lehanka (Havlíčkův Brod) 

– oba na část jednání 

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

V průběhu schůze přítomné přivítal ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. 

Jan Ţaloudík, CSc. 

Jednání: 

1. Kontrola úkolů z předcházející schůze výboru. Všechny úkoly byly splněny nebo 

jsou průběţně plněny. 

 

V mezidobí od konání předešlé schůze výbor korespondenčně řešil otázku přijetí 

bodového ohodnocení výkonů protonové terapie tak, jak jej upravili plátci 

zdravotního pojištění. Po hlasování se předseda prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. za 

výbor vyjádřil, ţe se nelze zodpovědně vyjádřit vzhledem k neúnosně krátkému 

času danému na tuto odpověď. 

 

2. Národní radiologické standardy – kobaltová terapie. Vyjádření k otázce 

vhodnosti pouţívání kobaltových ozařovačů pro radikální radioterapii vypracovaly 

za SÚRO Ing. I Koniarová, PhD a Ing. I. Horáková, CSc., která o této 

problematice referovala na výborové schůzi. Kobaltové ozařovače instalované na 

českých pracovištích radiační onkologie nemají mnoholistové kolimátory a 

portálové zobrazení. Dalším aspektem jsou moţnosti pouţívaných plánovacích 

systému pro kobaltovou terapii. Předloţený dokument, který byl jiţ před konáním 

schůze členům výboru rozeslán elektronicky k seznámení a připomínkování, byl 

kompletně prodiskutován. Schválený text bude součástí kapitoly „radikální 

radioterapie“ v Národních radiologických standardech pro radioterapii. Jako 

moţné indikace pro radikální ozáření kobaltovým přístrojem bez MLC a EPID 

byly odsouhlaseny: 

- ozařování stěny hrudní po mastektomii pro karcinom prsu 

- ozařování pro karcinom prsu po parciální mastektomii u biologicky starších 

pacientek dle PS (KI) nebo s limitovanou moţností dopravy na pracoviště 

s lineárním urychlovačem 

- ozařování pacientů s časným nádorem hlasivek 



- předoperační a pooperační radioterapie u karcinomu rekta u biologicky starších 

pacientů dle PS (KI) nebo s limitovanou moţnosti dopravy na pracoviště 

s lineárním urychlovačem. 

  

3. Národní radiologické standardy – vypořádání připomínek. Ing. Horáková, 

CSc. seznámila členy výboru s připomínkami Mgr. Havrákové ze SÚJB 

k Národním radiologickým standardům v rámci jejich probíhající aktualizace. 

Výbor projednal přeloţené připomínky ke všem kapitolám obecné části Národních 

radiologických standardů a zaujal jednotné stanovisko k jejich znění. Jednání 

ohledně vypořádání připomínek se zúčastní Ing. Horáková, CSc. společně s jedním 

lékařem, členem výboru SROBF. Jmenovitě bude stanoveno dle termínu zasedání. 

 

4. Příprava voleb do nového výboru v roce 2015. Stávajícímu výboru a revizní 

komisi SROBF končí funkční období v roce 2015. Volby v příštím roce proběhnou 

v souladu se stanovami ČLS JEP dvoukolově a korespondenčně. Načasování 

průběhu voleb bude určeno tak, aby výsledky mohly být zveřejněny na Konferenci 

SROBF v Novém Jičíně ve dnech 12.-13.6.2015. To znamená, ţe volební lístky 

prvního kola budou členům rozeslány v průběhu měsíce dubna 2015. V prvním 

kole bude moţno volit ze všech členů SROBF. Mezi prvním a druhým kolem 

budou uchazeči postupující do druhého kola osloveni, zda případnou funkci 

přijmou. Do druhého kola postoupí členové s nejvyšším počtem dosaţených hlasů, 

a to dvojnásobek počtu členů výboru i revizní komise. 

Výbor vyzývá všechny členy k řádnému zaplacení členských příspěvků. 

V souvislosti s volbami upozorňuje, ţe neplatiči za rok 2015 ztrácí právo volit a 

být voleni. 

 

5. Externí klinické audity.  V současné době je schválen jediný subjekt pro klinické 

externí audity v radioterapii, a to VF a.s. Černá Hora. Dále jsou registrované další 

2 subjekty jako zájemci pro provádění externích klinických auditů pro radioterapii, 

a to ČSFM a SAK.  

 

6. Přijetí nových členů: Výbor SROBF schválil přijetí nových členů odborné 

společnosti MUDr. Janu Melkovou v Jevíčka a MUDr. Lenku Rušinovou z FNKV 

Praha. 

 

 

  

Termín další schůze je plánován na 14.1.2015 v nemocnici v Praze-Motole.  

  

Zapsala: Macháňová 

Schválil: Petera 



  

 

   

  

 

 

 


