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

konané dne 20.5.2016 v Dříteči. 

 

Přítomni (bez titulů):  Doležel, Odrážka, Petera, Soumarová, Šlampa  

Omluveni: Kubecová, Machala, Petýrková-Janečková, Vošmik 

Za revizní komisi:  Macháňová, Malinová  

Hosté: MUDr. Jarmila Kovaříková, Ing. Irena Koniarová, Ph.D. – vždy na část jednání 

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

 

Jednání: 

1. Kontrola zápisu z předcházející schůze výboru z března 2016. Úkoly byly splněny 

nebo jsou postupně plněny. Program konference SROBF a téma panelové diskuse, 

reakce na dopis výboru SROBF kritizující reklamní kampaň PTC, včetně vyjádření  

ČLK a ČLS.  

 

2. V mezidobí mezi schůzemi výboru SROBF probíhalo projednávání agendy 

průběžně elektronickou formou: program konference SROBF a téma panelové 

diskuse, reakce na dopis výboru SROBF kritizující reklamní kampaň PTC, včetně 

vyjádření  ČLK a ČLS, prezentace prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc. o vzdělávání   

v radiační onkologii na BOD, jednání přístrojové komise MZ dne 19.5.2016, kde 

výbor zaujal negativní stanovisko k žádosti ÚVN o cyber-knife. 

 

3. Projednání podnětu MUDr. Jarmily Kovaříkové, která členy výboru informovala o 

problému s nasmlouváním kódů zdravotních výkonů pro odbornou ambulanci 

odbornosti 403 (radiační onkologie). Zdravotní pojišťovny neuznávají odbornou 

ambulanci 403 bez přístrojového vybavení. Tento problém byl již výborem 

SROBF v minulosti projednáván. Dále MUDr. Jarmila Kovaříková upozorňuje na 

diskriminaci odbornosti 403 při zohledňování výše hodnoty bodu u lékařů, kteří 

zdravotní pojišťovně doloží diplom celoživotního vzdělávání. Prof. MUDr. Pavel 

Šlampa, CSc. prověří danou problematiku po linii ČLK.  

 

4. Protonová radioterapie. Výbor SROBF obdržel dopis Protonového centra Praha 

z 21.4.2016 „Odmítavé stanovisko PTC k tvrzení výboru SROBF ohledně údajné 

klamavé a lživé reklamní  kampaně PTC“ jako reakci  na prohlášení výboru z jeho 

minulé schůze. Kopie tohoto dopisu byla adresována k rukám prof. MUDr. 

Štěpána Svačiny, DrSc. předsedy ČLS JEP. Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD. 

seznámil přítomné s návrhem odpovědi, jejíž znění bylo po diskuzi a 

připomínkování schváleno. Před odesláním odpovědi prof. MUDr. Jiří Petera, 



PhD. rozešle takto připravenou verzi všem členům výboru, aby se k ní mohli 

vyjádřit i nepřítomní členové.  

 

5. Úhrada zdravotní péče a kalkulační listy. Byla projednávána otázka vytvoření 

speciálního kalkulačního listu pro hypofrakcionovanou stereotaktickou radioterapii 

karcinomu prostaty na lineárním urychlovači. Výbor konstatuje, že t.č. není 

žádoucí vypracovávat samostatný kalkulační list pro tento výkon, v případě použití 

této techniky pracoviště vykáže výkon extrakraniální stereotaktické radioterapie. 

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. prověří kalkulaci pro TBI a finanční ohodnocení  

výkonu stereotaktické radioterapie lineárním urychlovačem.    

 

6. Chodounského cena. V soutěži o nejlepší odbornou práci mladých lékařů byla za 

rok 2015 podána pouze jedna přihláška. Výbor konstatuje, že přihlášená publikace 

je na velmi dobré odborné úrovni a cenu uděluje. Vyhlášení výsledku s předáním 

ceny proběhne v rámci konference SROBF v Hradci Králové ve dnech 24. a 25.6-

2016. 

 

7. Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. 

Přítomná Ing. Irena Koniarová, Ph.D. prezentovala stanovisko ČSFM (Česká 

společnost fyziků v medicíně, z. s.) k návrhu novely výše uvedeného zákona, 

konkrétně ke zrušení hlavy VI. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu. Informovala členy výboru, že tímto by došlo ke zrušení 

registrace ve vazbě na celoživotní vzdělávání i zrušení evidovaného celoživotního 

vzdělávání.  Toto by bylo též v rozporu s požadavky na vzdělávání klinických 

radiologických fyziků, které jsou uvedeny v dokumentu Evropské komise 

Radiation Protection No.174 „European guidelines on Medical Physics Expert“, 

který byl vydán v roce 2013 jako výkladová pomůcka ke směrnici Council 

Directive 2013/59/Euratom. Kliničtí radiologičtí fyzici se proto obracejí na výbor 

SROBF se žádostí o podporu své připomínky. Výbor SROBF rozhodl, že podpoří 

požadavek ČSFM připomínkující navrženou změnu legislativy. Návrh zákona 

bude projednáván na Legislativní radě vlády dne 2.6.2016. S výborem ČSFM na 

formě podpory – dopis adresovaný Legislativní radě vlády  - bude spolupracovat 

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Pokud by Legislativní rada vlády novelu 

v předloženém znění doporučila k přijetí, bude podpora výboru SROBF požadavku 

ČSFM vyjádřena směrem k Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. 

 

Následující schůze výboru SROBF se bude konat v rámci Konference Společnosti radiační 

onkologie biologie a fyziky v Hradci Králové dne 24.6.2016 po skončení odborného 

programu, přesný čas zahájení bude upřesněn. 

 



Zapsala: Macháňová 

Schválil: Petera 


