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V Praze 9. 9. 2019 

Věc: Vyjádření výboru SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A 

FYZIKY ČLS JEP ke vzdělávacím programům nástavbových oborů 

ONKOCHIRURGIE, ONKOUROLOGIE A ONKOGYNEKOLOGIE 

Výbor Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF) obdržel od 

výboru České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS) návrhy vzdělávacích programů 

v oborech onkochirurgie, onkourologie a onkogynekologie.  

Výbor SROBF se připojuje k odmítnutí návrhů vzdělávacích programů v oborech 

onkourologie a onkogynekologie. Výbor SROBF zcela zásadně nesouhlasí, aby byla 

rozšiřována kompetence preskripce systémové protinádorové farmakoterapie pro chirurgické 

obory, případně další obory, které nejsou schopny zajistit dostatečnou přípravu lékaře pro 

podávání těchto léků. U naprosté většiny systémových protinádorových léčiv je požadavek, 

aby byla aplikována zkušenými lékaři, kvalifikovanými pro jejich aplikaci. Důvodem jsou 

rizika významných nežádoucích účinků, spojených s jejich aplikací. Získání zkušenosti a 

kvalifikace pro aplikaci systémových protinádorových léků trvá v řádu let a jsou ji schopna 

zajistit jen akreditovaná onkologická pracoviště v oborech klinická a radiační onkologie. 

Rozšíření možnosti preskripce protinádorových léčiv pro jiné obory by mohlo znamenat 

nevhodné či nesprávné indikace těchto léčiv a zejména ohrožení pacientů kvůli nedostatečné 

zkušenosti s řešením nežádoucích účinků.      

Výbor SROBF se dále ztotožňuje s názorem výboru ČOS, že v návrhu vzdělávacího 

programu pro obor onkogynekologie požadavek pouze nepovinné stáže na onkologických 

pracovištích (klinická  onkologie a radiační onkologie) není dostatečný.  

Výbor SROBF se připojuje k žádosti o systémové řešení jednoznačné koncepce chirurgické 

péče o karcinom prsu.     

S pozdravem 
Doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. 
     Předseda SROBF ČLS JEP 

              


