
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP,                           

konané dne 24.11.2015 v Praze ve FN na Královských Vinohradech. 

Přítomni (bez titulů):  Doležel, Kubecová, Machala, Odrážka, Petera, Petýrková-Janečková, 

Soumarová, Šlampa, Vošmik 

Za revizní komisi:  Horáková, Macháňová  

Jednání řídil předseda výboru prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. 

Jednání: 

1. Kontrola zápisu z předcházející schůze výboru ze dne 16.10.2015. Úkoly byly 

splněny nebo jsou postupně plněny.  

 

2. Úhrada dopravy na radioterapii z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. V mezidobí od poslední schůze byli členové výboru prof. MUDr. 

Pavlem Šlampou, CSc. informováni o jednání na ústředí VZP dne 29.9.2015, které 

se týkalo úhrady dopravy nemocných se zhoubnými novotvary na onkologická 

pracoviště a které bylo iniciováno zástupci praktických lékařů.  Zástupce SROBF 

nebyl na toto jednání přizván. Na základě iniciace prim. MUDr. Kataríny 

Petrákové, Ph.D. byl z Masarykova onkologického ústavu za radiační onkologii na 

toto jednání vyslán MUDr. Libor Komínek. Po seznámení se s informacemi o 

průběhu jednání výbor SROBF pověřuje svého předsedu prof. MUDr. Jiřího 

Peteru, Ph.D. vypracováním návrhu dopisu, ve kterém bude vysloven požadavek 

na úpravu podmínek hrazení dopravy na radiační léčbu. V odůvodnění bude mimo 

jiné uvedena nutnost centralizace při současné dostupnosti léčby, frekvence 

jednotlivých frakcí ozařování, délka cyklu radioterapie a další zdravotní aspekty 

včetně psychické zátěže.  Po připomínkování členy výboru předseda osloví 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, včetně adresování přímo na Ing. Zdeňka 

Kabátka. Kopie budou zaslány k rukám prof. MUDr. Jiřího Žaloudíka, CSc. a prof. 

MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. 

 

3. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. informovala přítomné o jednání 

přístrojové komise MZ. Komise na svém posledním jednání neschválila pořízení 

přístroje Intrabeam pro intraoperační radioterapii do DTC Praha. 

 

4. Protonová radioterapie. Členové výboru se zabývali návrhem prof. MUDr. 

Babjuka, CSc., předsedy České urologické společnosti ČLS JEP na společné 

vyjádření ČUS a SROBF k protonové radioterapie karcinomů prostaty. Jako 

odborný podklad výbor přijímá článek prof. MUDr. Karla Odrážky, Ph.D., 

uveřejněný v Medical Tribune v roce 2014. Konkrétnější představu ČUS projedná 

s prof. MUDr. Markem Babjukem doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA. 

Dle názoru výboru SROBF je třeba připravit text srozumitelný laické veřejnosti, 

nemocným a jejich rodinám, který bude následně uveřejněn jak na webových 

stránkách ČUS, tak na webových stránkách SROBF. Vypracováním návrhu textu 



je pověřen MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. Do textu vyjádření zapracuje recentní 

názory na tuto problematiku a mezinárodní doporučení. Následně návrh rozešle 

k připomínkování všem členům výboru. 

V souvislosti s protonovou radioterapií prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., 

upozornil členy výboru na článek z referátu prof. MUDr. Jiřího Žaloudíka, CSc., 

publikovaný v Medical Tribune.  

 

5. Centrová onkologická léčba. 

a/ Pneumoonkologická centra. Otázka pneumoonkologických center bude 

projednávána dne 27.11.2015 na Fóru onkologů v Brně. Požadavek SROBF, aby 

péče o nemocné s plicními tumory byla zajišťována ve všech KOC, byl zaslán na 

MZ. Členové výboru jsou obeznámeni s článkem prof. MUDr. Pavla Šlampy, 

Ph.D. „Plicní tumory“ publikovaný v Klinické onkologii 2015; 28(5): 315 a 

otevřenou reakcí prof. MUDr. Miloše Peška, CSc. na tento článek. Výbor SROBF 

na svém postoji trvá a zdůrazňuje vysokou incidenci plicních nádorů a významnou 

roli léčby zářením u vysokého procenta nemocných s touto chorobou. 

b/ Neuroonkologická centra. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. jako člen výboru 

neuroonkologické sekce ČOS ujistil výbor SROBF, že současná aktivita na 

ustanovení neuroonkologických center a formulování požadavků na tato centra 

nebyly v této sekci projednávány. V návrhu neuroonkologických center je uvedena 

i odborná společnost SROBF. Přitom žádný z členů výboru nebyl dříve osloven a 

nikdo na tomto návrhu neparticipoval. Trvá již dříve vydané vyjádření výboru, a to 

že léčba dospělých nemocných má být zajišťována v komplexních onkologických 

centrech bez dalších vymezení. 

c/ Doc. MUDr. Martinem Doleželem, Ph.D. byl podán návrh, aby se centrová  

onkologická léčba řešila komplexně, včetně všech dalších oborů dle původu 

primárního nádoru. 

 

6. O problematice specializačního vzdělávání referoval prof. MUDr. Pavel Šlampa, 

CSc. V současné době je platný vzdělávací program z roku 2011, upravený 

vyhláškou MZ z roku 2013. V současném návrhu je délka přípravy k atestaci 

zkrácena na 4,5 roku.  Návrh společného onkologického kmene pro radiační a 

klinickou onkologii, projednaný na říjnové schůzi SROBF, zaslal prof. MUDr. 

Pavel Šlampa,CSc. k rukám doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA. ČOS k datu 

jednání schůze výboru nepřipomínkovala návrh SROBF, připomínky jsou 

očekávány po dnešní schůzi ČOS. Výbor SROBF doporučuje sjednocení délky 

vzdělávání v oborech klinická a radiační onkologie na dobu 5 let. Toto umožní i 

dodržení evropského curricula pro radiační onkologii. Projednáním na MZ je 

pověřen prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.  

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. podal informaci, že bude jmenovaná nová 

akreditační komise při MZ.  

 

7. Hospodaření odborné společnosti. Výbor odsouhlasil návrh rozpočtu přednesený 

pokladníkem MUDr. Milanem Vošmikem, Ph.D. Výbor odsouhlasil ponechání 



členského příspěvku ve stejné výši jako v roce předcházejícím, tj. 250 Kč za rok 

2016. 

 

8. Varia. 

a/ Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. podal informaci, že 23.2.2016  proběhne 

slavností otevření 2 nových ozařoven pro lineární urychlovače v MOÚ. 

b/ Výbor SROBF odsouhlasil udělení své záštity 21. ročníku onkologického 

sympózia, které se bude konat ve dnech 24.2. až 26.2.2016 v Černé Hoře u Brna.  

c/ Byla diskutována problematika stanovení osob, které dle platné současné 

legislativy (Zákon o zdravotnických prostředích) mohou provádět instruktáže 

dalších pracovníků. Výboru SROBF bude k projednání předložen návrh ČSFM, 

který bude koncipován jako připomínka k zákonu. 

d/ Populárně naučné články: Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. kontaktoval 

odpovědnou redaktorku časopisu Vesmír, avšak žádné bližší informace pro autory 

dosud od ní neobdržel. Na výzvu výboru jako první vypracovala a zaslala článek 

Ing. Lenka Petýrková, Janečková.  

e/ Výbor odsouhlasil návrh doc. MUDr. Martina Doležela, Ph.D. na zpřístupnění 

informací z webových stránek SROBF na sociálních sítích. Doc. MUDr. Martin. 

Doležel, Ph.D. je pověřen napojením evidence-based medicine na twitter. 

f/ Výbor SROBF pro rok 2016 odsouhlasil udělení ocenění ČLS JEP 2 členkám 

odborné společnosti.   

 

 

Plánované termíny dalších schůzí výboru SROBF na počátek roku 2016: 

- v týdnu od 11.1.2016 v Pardubicích, bude upřesněno 

- 23.2.2016 v Masarykově onkologickém ústavu, Brno 

 

Zapsala: Macháňová 

Schválil: Petera 


