
Zápis ze schůze výboru společnosti Radiační onkologie, biologie a fyziky 
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,                                     
konané dne 9.4.2015 v Brně.

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

Za revizní komisi: Macháňová, Malinová.

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

1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru. Úkoly jsou splněny nebo jsou průběžně plněny.

2. Pokladník výboru MUDr. Milan Vošmik, PhD přednesl podrobnou zprávu o 
hospodaření SROBF za rok 2014 a přehlednou zprávu o hospodaření za celé funkční 
období stávajícího výboru. Výbor bere na vědomí, bez připomínek.

3. Webové stránky SROBF. Výbor odsouhlasil vytvoření samostatného oddílu 
„Specializační vzdělávání“ na webových stránkách odborné společnosti, kde budou 
zveřejněny potřebné informace pro lékaře ve specializační přípravě. Budou zde 
aktualizovány termíny vzdělávacích kurzů, i včetně potřebných praktických informací o 
přihlašování na tyto akce na lékařských fakultách.  Jednotlivé lékařské fakulty budou 
podklady zasílat k rukám prof. MUDr. Šlampy, CSc. 

4. Vzdělávání. Výbor doporučuje projednat na SOR zrušení podmínky předepsaného 
časového odstupu od ukončení kurzu do termínu atestační zkoušky. Tento návrh na SOR 
předloží prof. MUDr. Šlampa, CSc., a v případě jeho podpory dále předá na KOR. Další 
připomínkou k projednání po stejné linii je limitace konání předatestačního kurzu pouze 
při minimálním počtu 5 účastníků. Jeho naplnění ve všech termínech je v případě malého
medicínského oboru problematické.

5. Národní radiologické standardy. Ing. Iva Horáková, CSc. podala informace o 2 
schůzkách pracovní skupiny při MZ. V zápisu z poslední schůzky (zápis byl doručen den
před schůzí výboru SROBF) je uveden konec dubna jako termín k odevzdání 
aktualizované verze zpracované dle jednotného vzoru. Výbor SROBF konstatuje, že mu 
nebyl žádný jednotný vzor z MZ předán. Ing. Iva Horáková, CSc. jako zástupce SROBF 
v pracovní skupině pro Národní radiologické standardy při MZ vyžádá předložení 
jednotného vzoru a zpracuje připomínky k dodanému zápisu. Výbor SROBF ve shodě 
s dřívějším názorem trvá i nadále na tom, aby ve Věstníku byla zveřejněna jen obecná 
část radiologických standardů pro radioterapii. Speciální část pro jednotlivé onkologické 
diagnózy se s vývojem medicíny založené na důkazech rychle vyvíjí a často mění a 
upravuje. Frekvence vydávání věstníku není schopna tyto aktualizace postihnout.

6. Úhrada radioterapie. 
a) Výbor SROBF většinou hlasů nedoporučuje předložit návrh kalkulačního listu pro 

fotonovou radioterapii kraniospinální osy.



b) Ke konsensu o době výkonu protonové radioterapie a jeho akceptaci zdravotními 
pojišťovnami dosud nedošlo.

7. Chodounského cena. Termín pro přihlášení odborných prací do této soutěže je do 
30.4.2015. Ke dni konání schůze výboru byly zaslány 2 odborné práce mladých autorů.

8. Legislativa. Výbor se seznámil s předloženými materiály, návrhu „Náhrady škody za 
bolest“ a „Listu o prohlídce mrtvého“. Námitku prof. MUDr. Šlampy, CSc. předá zpět na
MZ předsedy výboru prof. MUDr. Jiří Petera, PhD, jinak bez připomínek.

9. Příprava členské schůze na konferenci SROBF, konané v 12.-13.června 2015 v Novém 
Jičíně. Byly rozděleny jednotlivé zprávy (předseda výboru, pokladník, předsedkyně 
revizní komise). Na schůzi budou rovněž vyhlášeny výsledky voleb do výboru a revizní 
komise na další funkční období. 

10. Volby 2015. Byla provedena úprava ve složení revizní komise tak, aby její členové 
nebyli současně kandidujícími. Členy revizní komise jsou: MUDr. Věra Hejzlarová 
(Liberec), MUDr. Marián Liberko (FNKV Praha), MUDr. Radka Lohynská PhD (FN 
Motol Praha), MUDr. Igor Sirák, PhD (Hradec Králové), Ing. Lubomír Zámečník PTC 
Praha).

11. Členská základna. Výbor odsouhlasil přijetí nových členů: MUDr. Barbora Ondrová a 
MUDr. Jan Paulík. MUDr. Markéta Těžká žádá zpětně o snížení členských příspěvků za 
roky 2012-2015. Výbor konstatuje, že již byla jako neplatič vyškrtnuta a doporučuje 
podání nové přihlášky za člena.

Zapsala: Macháňová
Schválil: Petera


