
 
 
 

 
ODBORNÉ USMERNENIE  PRE ZABEZPEČENIE  KVALITY A FUNK ČNOSTI 
PRÍSTROJOV PRE RADIAČNÚ ONKOLÓGIU  
 
Dňa 
číslo:  18997/2009 - OZS 
 
 
    Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) Zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z  o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov, vydáva toto odborné usmernenie.  

 
Čl. I.   

Všeobecné ustanovenie 
 
(1) Toto odborné usmernenie ustanovuje štandardné pracovné postupy pre zabezpečenie 
kvality nasledovných prístrojov pre radiačnú onkológiu : 

a) lineárne urýchľovače,  
b) röntgenové simulátory, 
c) röntgenové terapeutické prístroje, 
d) rádionuklidové ožarovacie prístroje, 
e) ožarovacie prístroje pre brachyterapiu so systémom afterloading, 
f) plánovacie systémy pre rádioterapiu. 

 
(2) Štandardné pracovné postupy uvedené v tomto odbornom usmernení sú určené pre 
zabezpečenie kvality prístrojov 

a) po inštalácii,  
b) pri pravidelných periodických skúškach prevádzkovej stálosti,  
a) po opravách.  

 
 

Čl. II.   
Definícia základných pojmov 

 
Definície základných pojmov a zoznam skratiek sú uvedené v prílohe č.1.   

 
 

Čl. III   
 

Štandardný postup pri kontrole kvality 
 

(1) Štandardný postup pre kontrolu kvality rádioterapeutických lineárnych urýchľovačov, ich 
fyzikálnych charakteristík a funkčnosti je uvedený v prílohe číslo 2. 

 
(2) Štandardný postup pre kontrolu kvality rádioterapeutických röntgenových simulátorov, 

ich fyzikálnych charakteristík a funkčnosti je uvedený v prílohe číslo 3. 



 
 
(3) Štandardný postup pre kontrolu kvality rádioterapeutických röntgenových prístrojov, ich 

fyzikálnych charakteristík a funkčnosti je uvedený v prílohe číslo 4. 
 
(4) Štandardný postup pre kontrolu kvality rádionuklidových ožarovacích prístrojov pre 

rádioterapiu, ich fyzikálnych charakteristík a funkčnosti je uvedený v prílohe číslo 5. 
 
(5) Štandardný postup pre kontrolu kvality ožarovacích prístrojov pre brachyterapiu so 

systémom afterloading, ich fyzikálnych charakteristík a funkčnosti je uvedený v prílohe 
číslo 6. 

 
(6) Štandardný postup pre kontrolu kvality plánovacích systémov pre radiačnú onkológiu,  ich 

fyzikálnych charakteristík a funkčnosti je uvedený v prílohe číslo 7. 
 

 
Čl. IV   

Rozsah kontroly kvality 
 
(1) Rozsahy pravidelných kontrol kvality prístrojov pre radiačnú onkológiu pre dennú, 
týždennú, mesačnú a ročnú kontrolu sú uvedené v prílohách 2 až 7. 
 
(2) Povolené tolerančné odchýlky nameraných hodnôt v porovnaní s deklarovanými 
hodnotami, ktoré sú ustanovené pre všetky kontrolované parametre sú uvedené v prílohách 2 
až 7.     

 
 

Čl. IV.   
Účinnosť 

 
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť   .............2009.  
 
 
 
 
                                                                                              Richard Raši 
                                                                                         minister zdravotníctva 


