
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,           
konané dne 15.9.2015 v Praze ve Fakultní nemocnic v Motole.

Přítomni (bez titulů): Doležel, Machala, Petera, Petýrková-Janečková, Soumarová, Šlampa, 
Vošmik

Omlouveni (bez titulů): Kubecová, Odrážka

Za revizní komisi (bez titulů): Horáková, Macháňová, Malinová

Jednání probíhalo ve dvou etapách.

I. První část byla společným zasedáním výboru SROBF a výboru České onkologické 
společnosti ČLS JEP. Všechny přítomné přivítala doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
jako vedoucí hostitelského pracoviště i jako předsedkyně výboru ČOS. Následně zdravici 
přednesl i předseda výboru SROBF prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
1. Specializační vzdělávání lékařů v oborech klinické/interní a radiační onkologie. 

V rámci připravované úpravy specializačních lékařských oborů předsedové obou 
výborů předložili návrh na vytvoření společného onkologického kmene v délce 2 let 
s následným rozdělením specializací na klinickou/interní onkologii a radiační 
onkologii s dobou 3 let do možnosti složení atestace. Absolvování jednotného kmene 
by po složení jedné atestace lékaři umožnilo přípravu na atestaci z druhé onkologické 
specializace. Proběhla diskuse k přeloženým návrhům, týkající se především náplně 
onkologického kmene (doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.). Návrh podpořili 
předsedové oborových komisí prof. MUDr. Pavel Šlampa, Ph.D. a prof. MUDr. 
Melichar, Ph.D. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. potvrdil, že navrhovaná varianta 
odpovídá evropským trendům specializace lékařů v onkologii. Výbor ČOS většinou 
hlasů tento návrh doporučil. Při hlasování výboru SROBF z přítomných 7 členů 5 
hlasovalo pro, 2 se zdrželi hlasování (zástupci klinických radiologických fyziků) a 
nikdo nebyl proti.

2. Centra vysoce specializované pneumoonkologické péče. Doc. MUDr. Jana 
Prausová, Ph.D., MBA a prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. seznámili přítomné se 
současnou problematikou pneumoonkologických center. Současně představili návrhy 
na nevytváření vysoce specializovaných center u takto časté diagnózy, jako jsou plicní
nádory. Toto dokládají zprávou prim. MUDr. Václava Janovského dokumentující 
limitovanou dostupnost péče v jihočeské oblasti, kde není zřízeno centrum, a 
statistickým zpracováním prozářenosti nemocných s bronchogenním karcinomem 
v ČR, zpracovaným doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D. Tato statistika ukazuje, že
pouhých 25.9% nemocných s dg. C 34 podstoupí léčbu zářením s rozmezím dle 
jednotlivých krajů od 15.0% do 38,9%. Proběhla bohatá diskuse, která vedla ke 
konsensu, že péči o pacienty se zhoubnými novotvary plic musí zajišťovat všechna 
komplexní onkologická centra a že péče musí být zajištěna ve všech regionech 
republiky. Jednotlivé případy jsou řešeny v rámci multidisciplinárních týmů. Dále 
vzhledem ke změnám atestačních oborů nebudou pro zajištění pneumoonkologických 
center dle současné koncepce centra k disposici specialisté. Konečně je nutno více 



zohlednit i vazbu na radioterapii. Oba onkologické výbory vypracují  svoje stanovisko
pro MZ.

3. Na závěr společného jednání zazněl dotaz MUDr. Marka Svobody Ph.D. na 
problematiku protonové terapie. Dotaz zodpověděl prof. MUDr. Jiři Petera, Ph.D. i 
s odkazem na indikační kritéria dostupná na webových stránkách onkologických 
společností.

II. Samostatné jednání výboru SROBF ČLS JEP vedl předsedy výboru prof. MUDr. Jiří 
Petera, PhD.
1. Specializační vzdělávání. Jednání o úpravách specializačního vzdělávání 

pokračovalo diskuzí o náplni onkologického kmene (otázka stáže na urgentní 
medicíně, délka praxe na interních lůžkách) i vlastní průpravě v radiační onkologii 
(stáž na radiodiagnostice). Prof. MUDr. Šlampa, Ph.D. zpracuje návrh společného 
onkologického kmene ve spolupráci s doc. MUDr. Janou Prausovou, Ph.D., MBA. Je 
třeba zdůraznit i možnost povolení zařazení do druhého oboru po jednou 
absolvovaném onkologickém kmeni. Ing. Janečková připomněla nutnost řešit též 
specializační vzdělání klinických radiologických fyziků. 

2. Pneumoonkologická centra. Stanovisko výboru SROBF pro MZ vypracuje doc. 
MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA.

3. Národní radiologické standardy. O momentální situaci aktualizace národních 
radiologických standardů podali informace ing. Ivana Horáková, CSc. a prof. MUDr. 
Jiří Petera, Ph.D. Speciální část národních radiologických standardů: poslední verze 
zpracovaná prof. MUDr. Jiřím Peterou, Ph.D. se zapracováním připomínek doc. 
MUDr. Martina Doležela, Ph.D. byla akceptována SÚJB bez připomínek.  Obecná 
část národních radiologických standardů: nedořešena zůstává otázka začlenění 
seznamu platné legislativy, se kterým nesouhlasí SÚJB, rozhodne MZ; právní 
předpisy, vybrané české technické normy, oborové předpisy a doporučení a 
dokumentace pracoviště radiační onkologie budou samostatně uveřejněny na 
webových stránkách SROBF. Zkompletování materiálů v oblasti národních 
radiologických standardů pro MZ zajistí Ing. Ivana Horáková, CSc. ve spolupráci 
s Ing. Lenkou Petýrkovou-Janečkovou.

4. Zákon 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a jeho aktualizace. Ing. 
Ivana Horáková, CSc. seznámila přítomné s návrhem vypořádání všech připomínek 
(SROBF, ČSFM, ČSNM ČLS JEP, SˇUJB, SRLA, GAR) k zákonů 373/2011 Sb. Za 
SROBF v rámci pracovní skupiny MZ pro aktualizaci národních radiologických 
standardů. V radiační onkologii se týkají především §71 – přínos lékařského ozáření a 
indikace, §72 – postupy dle národních radiologických standardů a nezavedené metody
§75 – externí klinické audity. Ing. Ivana Horáková, CSc. zašle zpracované podklady  
na MZ.

5. Zákon 268/2014 o zdravotnických prostředcích. Na základě podnětu prim. MUDr. 
Vošmika, Ph.D. byly diskutovány instruktáže pracovníků dle §61. Dle odst. 2 mohou 
instruktáže provádět osoby, které byly proškoleny přímo výrobcem a mají certifikát. 
Dle diskuse ostatní pracoviště tohoto běžně využívají s pověřením pracovníka pro 
provedení instruktáže dalších členů týmu. Dalším diskutovaným bodem bylo 
provádění servisu jen autorizovanými firmami. Je třeba ujasnit hranici mezi běžnou 
údržbou a servisem. Návrh textu upozorňujícího na tuto problematiku připraví 
k připomínkování Ing. Janečková-Petýrková.

6. Varia.



a) Externí klinické audity pro obor radiační onkologie. T.č. mají povolení pro 
provádění externích klinických radiologických auditů v oboru radiační onkologie 
2 subjekty: VF,a.s., a Česká společnost fyziků v medicíně, o.s.

b) Kardiostimulátory a radioterapie. Kardiologická společnost se přes urgence 
vypracovaný a jí předložený návrh dosud neoponovala. Proto bude tento materiál 
připravený ve spolupráci několika pracovišť radiační onkologie, zpravidla po 
diskuzi s místními kardiology, uveřejněn na webových stránkách SROBF jako 
návod pro místní radiologické standardy. 

c) Protonová terapie. V případě indikace protonové terapie je nutno dodržovat 
indikační kritéria zveřejněná na webových stránkách SROBF.

d) Lymfomová skupina. Výbor SROBF nemá zpětnou vazbu MUDr. Dědečkové o 
zapojení radiačních onkologů do lymfomové skupiny.

e) Best of ASTRO. Doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. podal předběžnou přihlášku 
k uskutečnění kurzu „Best of ASTRO“ v ČR. Cena se pohybuje mezi 10-40 tis. 
USD. 

Zapsala: Macháňová

Schválil: Petera


