
Zápis ze schůze členské základny Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,

konané dne 12.5.2015 v     Novém Jičíně.

1.
Zprávu  o  činnosti  výboru  SROBF  za  uplynulé  funkční  období  přednesl  předseda
odstupujícího výboru doc. MUDr. Petera, Ph.D.
V této zprávě byl podán přehled nejen o činnosti výboru za poslední 5 let období od roku
2011, ale i stručná charakteristika vývoje oboru radiační onkologie v tomto období. Počet 48
lineárních  urychlovačů  řadí  naší  zemi  k průměru  Evropské  unie  při  přepočtu  na  počet
obyvatel. Hlavními tématy, kterými se výbor odborné společnosti zabýval, byly připomínky
k legislativě,  tvorba  a  aktualizace  standardů,  otázky  financování  radiační  léčby,  včetně
nových zdravotních výkonů a jejich bodových hodnot a otázky vzdělávání. 
V  oblasti  legislativy  to  bylo  zejména  připomínkování  návrh  vyhlášky  o  požadavcích  na
minimální  technické  a  věcné  vybavení  zdravotnických  zařízení,  návrhu  vyhlášky  o
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, návrh vyhláška, kterou
se stanoví pravidla a postupy radiační ochrany při lékařských ozáření fyzických osob, návrhu
kategorizace zdravotnických prostředků, dále to bylo definování standardů a nadstandardů,
stanovení  dojezdové  vzdálenosti  v oboru  radiační  onkologie  na  180  min,  formulace
požadavků na komplexní onkologická centra či připomínky k legislativě o externích auditech. 
Aktualizace standardů proběhla v roce 2012 a tato verze je uveřejněna na webových stránkách
společnosti.  V roce  2014  prošly  standardy  další  revizí  dle  požadavku  MZ.  V přípravě  je
standardní  postup  při  radioterapii  u  pacientů  s kardiostimulátorem,  a  to  ve  spolupráci
s Českou kardiologickou společností. 
Výbor SROBF spolupracoval s pracovní skupinou pro DRG v radioterapii.  Byly schváleny
nové  výkony  pro  stereotaktickou  extrakraniální  radioterapii  a  radiochirurgii,  pro
brachyradioterapii  prostaty  HDR  i  LDR  a  pro  IGRT.  Výbor  se  opakovaně  zabýval
racionálními indikačními kritérii pro protonovou terapii. 
V oblasti vzdělávání výbor úzce spolupracoval se SOR. Informace o vzdělávacích aktivitách,
seminářích  a  konferencích  byly  po  celou  dobu  zveřejňovány  na  webových  stránkách
společnosti.  Nové poznatky zde přinášel i  oddíl  radiační  onkologie založená na důkazech.
Výbor národní společnosti spolupracoval i s evropskou organizací ESTRO, díky které získali
čeští účastníci snížený registrační poplatek pro kurzy pořádané v Praze. 
Výbor pořádal každoročně soutěž pro mladé autory, Cenu Chodounského. Oceněnými lékaři
byly za rok 2011 Martin Doležel, za rok 2012 Jana Šefrová a Jakub Cvek a za rok 2013 Petr
Paluska  a Andrej Besse. Vyhlášení výsledků za rok 2014 je součástí programu shromáždění
členů. Čestné členství a medaile ČLS JEP byly uděleny MUDr. Haně Stankušové, CSc. a doc.
Ing. Josefu Novotnému, CSc. 

2.
Zprávu revizní komise za uplynulé funkční období přednesla MUDr. Magda Macháňová.
Součástí  zprávy byl  i  přehled o členské základně,  která  ke dni 9.6.2015 čítala  199 členů.
Revizní komise konstatuje, že rozhodování a jednání výboru SROBF i jeho jednotlivých členů
probíhalo po celé funkční období v souladu s právními předpisy ČR a stanovami ČLS JEP.
Kladně  hodnotila  spolupráce  s pokladníkem  výboru  MUDr.  Milanem  Vošmikem,  Ph.D.
Konečně upozornila na automatické vyškrtávání neplatičů z řad ČLS .

3.



Zprávu volební komise  přednesl  Mgr.  Lubomír  Zámečník,  Ph.D.:  nově zvolenými členy
výboru za lékaře jsou prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.,
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, doc. MUDr.
Martina Kubecová, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. a doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.,
za fyziky pak Ing. Stanislav Machala a Ing. Lenka Janečková. Do revizní komise byli zvoleni
za lékaře MUDr. Běla Malinová a MUDr. Magda Macháňová, za radiologické fyziky Ing.
Ivana Horáková, CSc. 

4.
Udělení  ceny  Chodounského.  Za  rok  2014  první  místo  získal  MUDr.  Tomáš  Kazda
z Masarykova onkologického ústavu za práci „Why and how to spare the hippocampus during
brain radiotherapy: the developing role of hippocampal avoidance in cranial radiotherapy“,
publikovanou v časopise Radiation Oncology“. Druhou cenu obdržel MUDr. Marek Slávik
rovněž  z Masarykova  onkologického  ústavu  za práci  „Toxicity  and  survival  outcomes  of
adjuvant chemoradiation for gastric and gastroesophageal junction cancer patients treated in
period 2006-2009: an institutional  experience“,  publikovanou v časopise Neoplasma.  Ceny
předali prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. a do MUDr. Renatou Soumarová, Ph.D., MBA

 

Zapsala: MUDr. M. Macháňová
Vidoval: prof. MUDr. J. Petera, Ph.D.


