
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,           
konané dne 11.2.2015 v Novém Jičíně.

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

Omluveni: Horáková, Odrážka, Vošmik 

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová

Hosté: MUDr. Kateřina Dědečková - na část jednání

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. Změna definic cílových objemů pro radioterapii u Hodgkinova lymfomu. 
MUDr. Kateřina Dědečková jako zástupce Sdružení Hodgkinův lymfom přednesla 
odborné sdělení, které připravila společně s MUDr. Heidi Mócikovou. V něm 
uvedla, že dle současných trendů je odklon od radioterapie většími objemy, 
techniky „involved field“ k menším objemům typu „involved site“, kdy CTV 
zahrnuje pouze oblast původně postižených uzlin. Přítomné seznámila s pracemi 
publikovanými na toto téma v odborné zahraniční literatuře a s doporučeními 
některých mezinárodních společnosti (např.ILROG). V nich je technika „involved-
site“ doporučována jako současný standard. Její implementace ovšem vyžaduje 
vstupní PET/CT vyšetření v ozařovací poloze. Sdružení Hodgkinův lymfom tuto 
změnu v mezinárodních standardech nyní projednává s SROBF, s Kooperativní 
lymfomovou skupinou a Českou hematologickou společností ČLS JEP ve snaze 
provést změnu i v českých národních standardech. Výbor SROBF doporučuje, aby 
toto téma zaznělo ve formě přednášky na konferenci SROBF v červnu letošního 
roku. Dále bude po linii SROBF vytvořena širší pracovní skupina ze zástupců 
z jednotlivých center, která se radioterapií Hodgkinova lymfomu zabývají. Jména 
nominovaných členů vedoucí pracovišť nahlásí přímo MUDr. Dědečkové. Závěry 
pracovní skupiny budou prezentovány výboru SROBF.   

3. Centrum léčby nádorů CNS Praha. Výbor SROBF se zabýval otázkou péče o 
nemocné s malignitami CNS. Výbor SROBF reaguje na vyjádření prof. MUDr. 
Vladimíra Beneše, DrSc. Vydané v souvislosti ve vznikem Neuroonkologické a 
neurochirurgické kliniky 1.LF UK v Praze zpochybňujícím úroveň péče o 
nemocné s nádory CNS v ČR. Výbor SROBF prohlašuje, že komplexní 
multidisciplinární léčba malignit je v kompetenci každého komplexního 
onkologického centra, a to včetně nádorů CNS. Nemocným s malignitami CNS je 



v těchto centrech zajištěna kvalitní léčba na úrovni současných mezinárodních 
léčebných standardů. Rozhodování o léčebných modalitách a jejich časové 
posloupnosti musí probíhat na půdě multidisciplinární komise. Nezbytná je 
dostupnost zobrazovacích metod (CT, MR, PET/CT), dostupnost laboratorních, 
histopatologických a molekulárně biologických vyšetřovacích metod, dostupnost 
specialistů v oboru neurologie a neurochirurgie. Radioterapie musí naplňovat 
požadavky na radikální ozařování (minimálně 2 lineární urychlovače, možnost 
technik IMRT, IGRT, stereotaxe, fúze MR/CT pro plánování). Lékaři centra musí 
mít zkušenosti s chemoterapií a cílenou terapií v celém spektru zhoubných 
novotvarů. Další požadavky zahrnují spolupráci s psychologem, fyzioterapeuty, 
sociálními pracovníky, nutné je i zabezpečení adekvátní ošetřovatelské péče. 
Potřebné je i zapojení pracoviště do klinických studií. Vzhledem k výše 
uvedenému výbor SROBF konstatuje, že léčba tumorů CNS může být zabezpečena
pouze v rámci komplexních onkologických center. 
 

4. Volby 2015 do výboru a revizní komise SROBF. Výbor pokračoval v přípravě 
voleb 2015. K návrhu průběhu voleb a návrhu hlasovacích lístků pro první kolo 
voleb, které připravila revizní komise, nedošly žádné připomínky a pozměňovací 
návrhy. Vyhlášení voleb přes sekretariát ČLS JEP zajistí předseda výboru prof. 
MUDr. Jiří Petera, PhD. Do volební komise jsou nominováni MUDr. Věra 
Hejzlarová (Liberec), MUDr. Běla Malinová (Praha), MUDr. Lubomír Slavíček, 
PhD (Jihlava), MUDr. Igor Sirák, PhD (Hradec Králové) a Mgr. Vladimír 
Vondráček (Praha).  Termín pro zpětné odeslání hlasovacích lístků prvního kola 
voleb byl stanoven do 15.4.2015.

5. Zprávu o členské základně za nepřítomného hospodáře MUDr. Milana Vošmika, 
PhD přednesl předseda výboru prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. Ve zprávě je 
uvedeno, že 15 členů odborné společnosti, kteří již za 2 roky nezaplatili členské 
příspěvky, byli vyškrtnuti. Vlastní zprávu o hospodaření SROBF za rok 2014 
přednese hospodář výboru MUDr. Milan Vošmik, PhD na nejbližší výborové 
schůzi.  

6. Výbor schválil přijetí nových členů: doc. MUDr. Tomáš Buchler, PhD – 
Thomayerova nemocnice Praha, MUDr. Jana Čejková - Thomayerova nemocnice 
Praha, MUDr. Zuzana Pleskačová – FN Hradec Králové, MUDr. Veronika 
Veškrnová - Thomayerova nemocnice Praha. MUDr. Miloslav Pála – Praha, 
Bulovka, Mgr. Ondřej Ševela – PTC Praha, Ing. Jan Vilimovský – PTC Praha.

7. Výbor se opětovně zabýval odborným programem na BOD 2015 s tématikou 
radiační onkologie. Na workshop s tématem klinických auditů v radioterapii 
přislíbili účast Mgr. Kalvachová za MZ, prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 
za radiologickou společnost a zástupci WF Černá Hora a.s. Úvodním sdělením 
workshop zahájí prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., vyzvanou přednášku přednese 
MUDr. Hana Stankušová, CSc. Dostatečný čas bude vyhrazen diskuzním 
příspěvkům. Seminář bude otevřen pro předem přihlášené účastníky, počet míst 



bude omezen cca na 50 přítomných. Rozeslání informace vedoucím pracovníkům 
pracovišť radiační onkologie zajistí prof. MUDr. Pavel Šlampa. CSc.  

8. Varia:

a/ SROBF po projednání plně souhlasí se stanoviskem ČOS z 20.1.2015 a 
odmítnutím projektu tzv. transparentní spolupráce, požadujícím zveřejňování 
spolupráce lékařů a zdravotnických zařízení s farmaceutickými společnostmi na 
veřejném webu, a to včetně finančních příspěvků a podpory vzdělávání.    

b/ Prof. Pavel Šlampa, CSc. přednesl dotazy, se kterým se v souvislosti s 19. 
výzvou IOP obrátil na výbor prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Jednalo se jednak o 
přerozdělení dotací mezi jednotlivá komplexní onkologická centra, za druhé o 
odhad cen lineárních urychlovačů. Pro projednání se přítomní členové výboru 
shodli na následujících stanoviscích:
- Výbor SROBF nesouhlasí s přerozdělováním prostředků z 19. výzvy IOP dle 

počtu pracovišť sdružených v KOC. Výše uvedených finančních prostředků by 
měla zohlednit pouze počet ošetřených pacientů s malignitami. Při tomto 
procesu výbor žádá striktně využít statistická data IBA MU Brno.

- Výbor SROBF není schopen zjistit cenové rozpětí lineárních urychlovačů 
v EU. Jedná se o citlivé informace, která pracoviště, včetně zahraničních, 
odmítají sdělovat. Ceny se výrazně liší v závislosti na konfiguraci přístroje.  

c/ Jednotlivá pracoviště radiační onkologie v ČR obdržela zprávu SÚRO o 
vyhodnocení dotazníku nenádorové radioterapie. Některá pracoviště dostala ještě k
vyplnění doplňující formulář. Zpracování těchto dat o nenádorové radioterapii 
v ČR zazní ve formě přednášky na konferenci SROBF.   

     

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


