
Zápis ze schůze výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky  

České lékařské společnosti JEP, 

konané dne 23.2.2016  

v Brně v Masarykově onkologickém ústavu. 

 
Přítomni (bez titulů): Doležel, Homola, Odrážka, Petera, Petýrková-Janečková, Soumarová, 

Šlampa, Vošmik 

Omluveni (bez titulů): Kubecová 

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

 

Jednání: 

 

Přítomné přivítal prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. a všechny seznámil s programem slavnostního 

otevření centra fotonové terapie, které se koná tentýž den v Masarykově onkologickém ústavu. Na 

toto slavnosti otevření spojené s tiskovou konferencí a prohlídkou nového pracoviště členy výboru 

SROBF pozval.  

 

Další jednání řídil předseda výboru SROBF prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. 

 

Jednání: 

 

1. Protonová terapie karcinomu prsu. Po diskusi výbor SROBF odsouhlasil následující 

stanovisko: Standardní léčbou pro adjuvantní radioterapii u karcinomu prsu je fotonová 

radioterapie, a to i dle mezinárodních standardů (guidelines). Protonová radioterapie by 

měla tudíž probíhat v rámci klinických studií, včetně schválení etickou komisí, a po 

souhlasném vyjádření výboru SROBF. Jako zdůvodnění výbor SROBF uvádí, že v současné 

době jsou dostupné převážně jen dozimetrické studie a studie s malým počtem pacientek. 

Vzhledem k výše uvedenému výbor SROBF nedoporučuje pro adjuvantní radioterapii u 

karcinomu prsu úhradu z veřejného zdravotního pojištění. 

 

2. Léčba konopím. Výbor SROBF projednal otázku úhrady preparátů z konopí z veřejného 

zdravotního pojištění, která byla otevřena na základě iniciativy pacientských organizací. 

Výbor nedoporučuje preparáty z konopí k úhradě z veřejného zdravotního pojištění. 

Konstatuje, že to není jediná možná terapie vedlejších nežádoucích efektů radioterapie a ani 

většina ostatních podpůrných léčiv není hrazena zdravotními pojišťovnami a jsou plně 

hrazeny pacientem. Toto vyjádření výboru souvisí vysloveně s úhradou a netýká se vlastního 

efektu těchto preparátů.    

 

3. Best of ASTRO se koná dne 21.3.2016 v Dříteči u Pardubic. Doc. MUDr. Martin 

Doležel, Ph.D. informoval, že akce se stále otevřena při přihlášení dalších účastníků.  

 

4. Informace z akreditační komise a oblast vzdělávání. V únoru se poprvé sešla nově 

jmenovaná akreditační komise pro radiační onkologii při MZ. Předsedkyní byla zvolena 

doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, místopředsedou MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., 

MBA. Dalšími členy jsou MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D., MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., 

MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. a doc. MUDr. Milada 

Zemanová, Ph.D.  Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. předseda akreditační komise v minulém 

období předal materiály předsedkyni nové akreditační komise doc. MUDr. Renatě 

Soumarové, Ph.D., MBA. 

V oblasti vzdělávání výbor SROBF nadále trvá na svém doporučení, aby délka atestační 

přípravy pro obor radioterapie byla 5 let. 



   

5. Varia. 

a) MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. podal informaci o 2 denním celostátním onkologickém 

semináři, který se konal ve dnech 12.–13.2.2016 v Hradci Králové. Součástí byla i 

diskuze na téma organizace péče o nemocné se zhoubnými plicními novotvary. Zápis 

z tohoto odborného jednání bude zveřejněn v Medical Tribune. Referát na téma radiační 

léčby u plicních tumorů přednesl prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., ve kterém zdůraznil, že 

radikální i paliativní radioterapie pro nemocné s plicními nádory je dostupná ve všech 

Komplexních onkologických centrech. Vznikl koncensus, že komplexní onkologická 

nechirurgická léčba pro nemocné s plicními tumory by v plné šíři měla být poskytována 

ve všech Komplexních onkologických centrech. Všichni pacienti s plicním tumorem 

indikovaní ke kauzální onkologické léčbě budou konzultováni v multidisciplinárním 

týmu za přítomnosti radiačního onkologa.  

  
b) Výbor SROBF pověřuje prof. MUDr. Pavla Šlampu, CSc. aktualizací kalkulačního listu 

pro TBI s navýšením času výkonu a přesunu do odbornosti 413, a to včetně projednání 

se zdravotní pojišťovnou. Totéž platí pro kalkulační list pro stereotaktické ozáření 

karcinomu prostaty.   

 

c) MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. informoval o zasedání Radiation onkology Group EORTC, 

které se bude konat v Praze ve dnech 3.-4.3.2016 v budově Akademie věd na Národní 

třídě.  

 

 

 

Další termíny schůzí výboru SROBF: 

 21.3.2016 v rámci Best of ASTRO v Dříteči u Pardubic, od 13 hodin 

 19.5.2016 v rámci konference Kontroverze v onkologii v Dříteči u Pardubic 

 24.6.2016 v rámci Konference SROBF v Hradci Králové 

 

 

 

Zapsala:  Macháňová 

Schválil: Petera  


