
Zápis ze schůze výboru SROBF, konané dne 21.3.2016 v Kongresovém centru Kunětická hora, Dříteč   

Přítomni (bez titulů): Jiří Petera, Karel Odrážka, Pavel Šlampa, Martina Kubecová, Renata Soumarová, 

Milan Vošmik, Martin Doležel, Lenka Janečková Petýrková 

Omluveni:  Ing. Machala 

Za revizní komisi: Běla Malinová 
 
Zasedání schůze řídil předseda výboru SROBF prof.MUDr.Jiří Petera,PhD.  
 

1. Předsedovi výboru SROBF prof. MUDr. Peterovi byly z MZ zaslány k podpisu kalkulační listy 
protonového ozáření.  Tyto listy byly proti předchozí verzi schválené výborem SROBF  výrazně 
upraveny, jednak v textové části, tak i v časové náročnosti výkonu. Výbor SROBF vyjadřuje 
zásadní nesouhlas s takto upravenými texty kalkulačních listů. Vrácení návrhů kalkulačních listů 
bude doplněno nesouhlasným dopisem s vysvětlením stanoviska výboru SROBF. 

2. Členové výboru diskutovali klamavou, lživou reklamní kampaň PTC a zavádějící údaje o 
protonové terapii v médiích a na webových stránkách PTC. Bude požádána o právní pomoc  
ČLK, jak se lze proti těmto dezinformacím a dehonestaci fotonové terapie bránit. 

3. Byla projednána žádost ředitele ÚVN prof. MUDr. Zavorala, Ph.D. o schválení nákupu 
robotického ozařovače pro neuroradioterapii a neuroradiochirurgii. Tento nákup nebyl 
doporučen. Výbor konstatuje, že zdroje megavoltážního ionizujícího záření v Praze, které 
umožňují kraniální stereotaktickou radioterapii, nejsou kapacitně dostatečně využity. Navíc jsou 
kapacity v poslední době rozšiřovány o dva tomoterapeutické přístroje. Za této situace výbor 
SROBF nepokládá za rozumné zřizovat nové pracoviště radiační onkologie s novou kapacitou, 
navíc pouze pro stereotaktické ozařování. Výbor preferuje optimálnější využití stávajících 
ozařovačů, které umožňují stereotaktické ozařování při vědomí, že hlavním problémem 
rozšíření provozu je dostatečné množství personálu a souhlas zdravotních pojišťoven. Pokud by 
se ukázala potřeba pořízení nového stereotaktického ozařovače pro pražský region, výbor 
preferuje jeho instalaci v rámci některého ze stávajících radioterapeutických pracovišť v rámci 
KOC, které je již nyní vybaveno více megavoltážními ozařovači. (např. FN Motol, nemocnice 
Bulovka). 

4. Výbor se seznámil s dopisem MUDr. Jarmily Kovaříkové, týkající se problémů s nasmlouváním 
určitých výkonů s VZP v ambulantní onkologické praxi. Bylo rozhodnuto pozvat dr. Kovaříkovou 
na příští schůzi výboru k osobnímu projednání problematiky. 

5. MUDr. Vošmik informoval přítomné o dotačním programu „Zdraví 2020 - Národní strategie 
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, Akční plán 8b Zvýšení dostupnosti návazné péče“, 
který je určen pro financování tzv. následné péče. Tento zdroj by bylo možno využít i pro 
radiační a klinickou onkologii. Výbor souhlasí s navrženým výkladem definice návazné péče 
v onkologii, který je přílohou zápisu. Definice není optimální, nicméně odpovídá dokumentu 
uvedeného programu.     

6. Příští schůze výboru se koná během konference Kontroverze v onkologii 19. 5.-20. 5. 2016 v 
Dříteči. 

 
Zapsala: B. Malinová 
Schválil: J. Petera 
 
 
 
 


