
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,           
konané dne 14.1.2015 v Praze, ve Fakultní nemocnici v Motole.

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

Omluveni: Kubecová

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová

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. Byl projednán registrační list zdravotního výkonu „Intraoperativní 
radioterapie přístrojem Intrabeam“. Po diskuzi se výbor shodl na omezení 
indikačních kritérií s ohledem na doporučení mezinárodních odborných 
společností s tím, že v budoucnu na základě nových poznatků z randomizovaných 
klinických studií může dojít ke změně indikačních kritérií. Současné doporučené 
indikace se týkají adjuvantní radioterapie u karcinomu prsu. Výborem schválený 
list předá prof. MUDr. Jiří Petera, PhD na MZ.

3. Výbor se zabýval odborným programem na BOD 2015 s tématikou radiační 
onkologie. Výbor doporučuje do programu zařadit jeden blok s obecnou tématikou
radiační onkologie se zaměřením na současné kontroverzní otázky. Odborná 
sdělení o léčbě zářením u jednotlivých diagnóz doporučuje výbor zařadit do 
příslušných speciálních bloků. Dále je plánován workshop na téma klinických 
auditů v radioterapii pro předem přihlášené a zvané účastníky. Výbor 
organizátorům doporučuje na toto jednání přizvat i zodpovědné zástupce z MZ a 
zástupce dosud jediného schváleného auditora WF Černá Hora, a.s. Jako novinka 
letošních BOD bude zajištění zařazení do celoživotního vzdělávání klinických 
radiologických fyziků.

4. Volby 2015 do výboru a revizní komise SROBF. Revizní komise předložila 
návrh hlasovacích lístků pro 1. kolo celkově dvoukolových korespondenčních 
voleb. MUDr. Macháňová projedná spolupráci na průběhu voleb se sekretariátem 
ČLS JEP v Praze. Bude sestavena 5 členná volební komise. Členové výboru 
navrhnou členy volební komise a současně s nimi projednají, zda s návrhem 
souhlasí.



5. Prof. MUDr. Šlampa požádal výbor odborné společnosti, aby se zabýval 
problematikou personální obnovy akreditační komise MZ pro obor radiační 
onkologie. V roce 2015 končí druhé funkční období většině členů (8 z 11) a tito 
nemohou dle stanov dále kandidovat. Výbor odborné společnosti navrhuje doc. 
MUDr. R. Soumarovou, PhD, doc. MUDr. Martina Doležela, PhD, MUDr. Pavla 
Vítka, PhD, MBA, MUDr. Lubomíra Slavíčka, PhD., MUDr. Tomáše Svobodu, 
PhD, MUDr. Bělu Malinovou. Výbor upozorňuje, že limitace dvou funkčních 
období členství v akreditačních komisích by mohla způsobit problémy zejména 
malým oborům a doporučuje MZ tento výnos přehodnotit.

6. Protonová terapie. Prim. MUDr. Kubeš, PhD informoval, že PTC Praha 
podepsalo smlouvu o úhradě zdravotní péče s Českou průmyslovou zdravotní
 pojišťovnou (205). Kalkulační listy pro protonovou terapii s VZP jsou stále ve fázi
projednávání. Ve výboru proběhla diskuse o doporučeném trvání času přístroje a 
času nositele výkonu. Členové výboru se ještě blíže seznámí s problematikou a 
hlasování proběhne korespondenční formou do týdne od data konání dnešní schůze
výboru, elektronicky na adresu předsedy výboru.

7. Výbor schválil přijetí nových členů: MUDr. Emília Sukovská z FN Plzeň a Ing. 
Anna Michaelisová z PTC Praha.

8. Varia:

a/ Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. informoval členy výboru, že v nejbližší době 
začne být bude distribuováno 4.vydání standardů radiační onkologie Masarykova 
onkologického ústavu.

b/ Ing. Horáková, CSc. otevřela otázku již tradiční ceny Chodounského. Výbor 
souhlasí s vypsáním této soutěže za rok 2014 se shodnými kritérii. Vypsání soutěže
bude zveřejněno na webových stránkách SROBF, přijímání přihlášek oborných 
prací bude probíhat do 31.3.2015 a vyhlášení výsledků proběhne v rámci 
konference SROBF v červnu 2015 v Novém Jičíně.
 
c/ Ing. Horáková, CSc. předala informace, včetně zápisu, z jednání vypořádání 
připomínek k Národním radiologickým standardům, které se konalo na MZ dne 
8.12.2014.

d/ MUDr. Kubeš, PhD tlumočil žádost sdružení Hodgkinova lymfomu o 
stanovisko ke změně definice cílových objemů. Výbor přizve na svoji další schůzi 
MUDr. Dědečkovou, radiační onkoložku a zástupkyni sdružení Hodgkinova 
lymfomu k bližšímu projednání předložené odborné problematiky.

e/ Předsedu výboru SROBF prof. MUDr. Jiřího Peteru kontaktoval prof. MUDr. 
Petr Widimský, DrSc., FESc. s informací, že Česká kardiologická společnost se 
zabývá spoluprací na standardu pro radioterapii u pacientů s kardiostimulátory a 
defibrilátory.



      

Další schůze se bude konat dne 11.2.2015  na oddělení radioterapie a onkologie nemocnice 
v Novém Jičíně.

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


