
SPOLOČNOSŤ RADIAČNEJ ONKOLÓGIE, RÁDIOBIOLÓGIE   
A RÁDIOFYZIKY 

 
 
 
 
Vážené kolegyne, kolegovia, 
 
 
 
 

• Rok 2009 bol charakterizovaný prehlbujúcim sa nedostatkom  
prístrojovej techniky RT pracovísk SR v dôsledku nedostatku financií 
v odbore, ako aj v dôsledku straty systémových krokov zo strany MZ 
SR. Snáď najväčším nedostatkom je skutočnosť, že jednotlivé 
oddelenia sa nemôžu spolupodielať na výbere ožarovacej techniky + 
príslušenstva. Aktuálne zmeny ( rok 2009 ) prístrojového vybavenia + 
spustenia prevádzky RT pracovísk v SR nasledovné : VOU Košice – 
inštalácia lineárneho urýchľovača SIEMENS s príslušenstvom – 
v klinickej prevádzke, FN Nitra novoinštalovaný lineárny urýchľovač 
ELECTA + príslušenstvo – vo fáze klinického merania, FN Žilina 
ukončené výberové konanie na lineárny urýchľovač s príslušenstvom-
pokračujú stavebné úpravy, NsP Rimavská Sobota - lineárny 
urýchľovač VARIAN v klinickej prevádzke, Pro Life NsP Komárno – 
v prevádzke novoinštalovaný kobaltový ožarovač TERAGAM + 
príslušenstvo. NsP Ružomberok + Martin – prebieha výberové konanie 
na lineárny urýchľovač, v Ružomberku je ukončené výberové konanie 
aj pre brachyterapiu, pokračuje inštalácia vysokoenergetického 
ožarovača PROTVINO (ruská deblokácia + Ministerstva obrany). 
Ostatná prístrojová technika z eurofondov + vlastných zdrojov. 

• Členovia katalogizačnej komisie na čele s predsedom prim. MUDr. 
Dubinským vypracovali katalogizačné listy na doplnenie zdravotných 
výkonov pre odbor Radiačná onkológia a Klinická rádiofyzika. Nové 
výkony zatiaľ bez úhrady. 

• Cestou hlavného odborníka bolo doporučené opakovane začať tlačiť 
ročný výkaz výkonov za Radiačnú onkológiu 

• Likvidácia rádioaktívnych odpadov používaných v radiačnej onkológii 
je riešená od r. 1993, došlo k dohode medzu UJV, JAVIS a.s., UVZ 
SR a MZ SR s doporučením vybudovania samostatného úložiska IRO 
(inštitucionálne rádioaktívne odpady) s požiadavkou finančného 
pokrytia z ministerstva hospodárstva – doba realizácie 2010-2011 

• Hospodárenie SROBF za rok 2009 účtovný stav  + zisk ( ešte nie je 
k dispozícii ), za rok 2008 bol aktuálny stav na účte 777,3  



• I n f o r m á c i a o pripravovaných odborných podujatiach: 
- 19.2. - 20.2.2010 Hradec Králové,  6. Konference Společnosti 

Radiační Onkológie, Biológie a Fyziky 
- 22.4. – 24.4.2010 Brno, BOD  Brnenské onkologické dni, téma 

pľúcny karcinóm, inv. seaker prof. Brada 
- 11.5.2010 OÚSA Bratislava, stretnutiech fyzikov 
- 12.5.2010 OÚSA Bratislava, Bratislavský onkologický deň, nové 

trendy v radiačnej onkológii 
- 26.5. – 28.5.2010 kurz IAEA, “Fom 2D to 3D RT“ english pre 

slovenských rádioterapeutov + fyzikov. Organizuje prim. Pobijková 
NOU Klenová, poplatok cca 30 € 

- 4.6. – 8.6. 2010  ASCO Annual10  Meeting, Chicago 
- 12.9. – 16.9.2010 ESTRO29 Brcelona 
- 8.10. –12.10.2010 ESMO 35thCongress of the European Society for 

Medical Oncology, Miláno  
- 14.10. – 16.10.2010 Jihočeské onkologické dny, Krumlov  
- 1.11. – 4.11.2010 ASTRO52nd Annual Meeting, San Diego 

• cestou IAEA/ESTRO – regionálny TC projekt 
RER/6/018@RER/6/019 je možné zaslať nomináciu na teaching 
kurzy: BASIC clinical Rádiobiology, Praha 16.-20.5.2010 deadline 
2.3.2010 len mladí onkológovia 
- BEST practice in Radiation oncology, WORKSHOP to train 

Radiation technology trainers (3 účastníci zo SR, požiadavka – 
znalosť jazyka angličtina, minimálne 5 ročná prax v odbore, podiel 
na výuke a reprezentácii spoločnosti). Do t.č. sme neboli schopní 
nájsť 3 nominantov. 

- ADVANCED imaging course for physicists, Utrecht 3.7.10.2010, 
deadline 20.6.2010 ( 3DCRT,IGRT,Fúzie 

- Evidence – based radiation oncology: Estoril (Portugalsko ) 3.-
8.10.2010, deadline 20.7.2010  

Tlačivá pre nominácie na ESTRO/IAEA kurzy si bude možné stiahnuť 
z webovej stránky spoločnosti. 
 

 
Výbor SRTBF praje  všetkým  členom spoločnosti úspešný pracovný rok 
2010 

 
 
 

       MUDr. Bolješíková E., CSc. 
       predseda spoločnosti SROBF 
 
v Bratislave 15.02. 2010 
 
 


