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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
období, které nás čeká, nebude lehké. Pro obor NM by dokonce mohlo být kritické. Co by měla odborná
společnost a její výbor dělat pro to, aby nukleární medicína nebyla zlikvidována a aby se dále
(samostatně) rozvíjela?
Pokusím se velmi stručně podat v pár bodech svůj pohled, který budu hájit jako člen výboru, budu-li
zvolen.
1) Základní koncept ve smyslu „kdo jsme, co chceme, kam směřujeme“. Možná není ani nutné dělat
podrobnou koncepci NM, ale určitě by bylo dobré mít jasno v základních věcech. V minulém období se
výbor nebyl schopen domluvit ani na definici oboru NM. Pokud nevíme, kam jdeme a kam chceme jít, pak
těžko někam dojdeme. V tomto je nutný alespoň minimální konsensus. Tento bod považuji za vůbec
nejdůležitější – bez nějaké minimální názorové shody výbor (a celá ČSNM) nemá smysl.
2) Komunikace s radiology. Naprostá většina z nich jsou lidé, se kterými je možné komunikovat a
domluvit se. Otázka hybridů je však dost citlivá. Výbor by měl mít nějakou společnou strategii. Osobně
se nedomnívám, že CT (a do budoucna MR) jako součást hybridů patří do NM. Mám tři roky zkušeností se
spoluprací s radiology. V praxi to funguje velmi dobře a vztahy radiologů a lékařů NM jsou skvělé.
Spolupráce je lepší než válka (a zejména pak válka, kterou nelze vyhrát).
3) Rozvoj oboru – počet oddělení v ČR je dostačující, problémem dnes není ani vybavení standardní
technikou (scintilační kamery včetně tomografických). Potřeba je rozvíjet hybridy (PET/CT i SPECT/CT) a
hlavně rozšířit vyšetření o nová radiofarmaka. Spolupráce s jinými odbornými společnostmi a klinickými
partnery je stěžejní – a to včetně radiodiagnostiky a radioterapie (o tom dlouhodobě moc mluvíme a málo
děláme).
4) Spolupráce s farmaceutickým průmyslem, s výrobci a distributory RF. Zde musí společnost vytvářet
tlak na diverzifikaci vyráběných a dovážených radiofarmak. ČR má potenciál vlastní výroby radiofarmak
daleko větší, než je současný stav.
5) Spolupráce se státní autoritou (MZ, SUJB, SUKL) a s pojišťovnami – zde má odborná společnost velkou
váhu a nezastupitelné místo. Opět nelze nezdůraznit nutnost koordinovaného a jednotného postupu. Čeká
nás nepochybně mnoho změn daných jednak krizí celkovou a jednak možnou krizí v zásobování techneciem. V
příštím období se může ukázat tato část práce výboru odborné společnosti jako nejdůležitější. Ve světě,
který se řídí lobováním je potřeba mít silný tým a konexe na správných místech.
6) Vnitřní život společnosti. Toto je oblast, kterou tradičně zajišťuje hlavně výbor a pár
dobrovolníků. Velmi by pomohlo, pokud by se zvýšila aktivita členské základně. Tak jako se demokracie
nedá vybudovat bez angažovaných občanů, tak se nedá vybudovat fungující odborná společnost bez
angažovaných členů této společnosti.
Tolik stručně. Moc bych si přál, abychom našli zmiňovaný alespoň minimální konsensus a aby ČSNM byla
hrdou a prosperující odbornou společností.
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