SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ RADIAČNEJ ONKOLÓGIE,
RÁDIOBIOLÓGIE, RÁDIOFYZIKY
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Aj rok 2010 bol charakterizovaný nedostatkom prístrojovej techniky RT
pracovísk SR v dôsledku nedostatku financií v odbore, ako aj v dôsledku straty
systémových krokov zo strany MZ SR. Aktuálne možno konštatovať: spustenie
klinickej prevádzky lineárneho urýchľovača ELECTA v Nitre a lineárneho
urýchľovača VARIAN v Žiline, pozastavenie výberových konaní pre obmenu
technológii MT, TN, RU. V dôsledku nedostatku financií redukované platby za
výkony ako aj redukovaná hodnota bodu.
Národný onkologický register NOR priradený k UZIŠ. Nové ročné zjednodušené
hlásenky redukujú hodnotu a význam možných epidemiologických štúdii od roku
2005 nie sú dostupné výsledky z registra. Požadovaná náprava. Problém NORU +
UZIŠU v nedostatku financií + personálu.
V roku 2011 plánovaný audit plánovacích systémov cez IAEA, zodpovedný Mgr.
Grežďo. Auditom prejdú všetky pracoviská a celý reťazec CT – plánovanie –
ožiarenie.
Konštatovaný dobrý stav a pravidelná aktualizácia údajov na web stránke
spoločnosti www.srobf.szm.com . Výbor žiada primárov oddelení aby predstavili
stránku všetkým pracovníkom a spropagovali jej širšie využívanie s nahlasovaním
nových akcii a aktualít z pracovísk..
Styčným pracovníkom pre kontakt s ESTROM (po splnení kvalifikačných
predpokladov + členstve v ESTRE) bol navrhnutý M. Chorváth z OÚSA.
Výsledky korešpondenčných volieb do nového výboru SSROBF zo dňa 30.11.
2010 ( doručených 51 hlasovacích lístkov ). Kandidáti do výboru: Bolješíková E.,
Dubinský P, Matula P., Malec V. Pleško B. Hrubý R. Jutka K., Cimmermann F.,
Králik G. ( náhradníci Chorváth M, Grežďo J. Marko P., Pobijaková M.).
Kandidáti do dozornej rady : Rakická G., Kohúteková A., Grežďo J. ( náhradníci :
Jutka K. Lukačko P., Králik G. ). 1. schôdza nového výboru plánovaná na
19.1.2011 na OÚSA s voľbou predsedu, podpredsedu ...
Akreditácia ďalšieho vzdelávania radiačných onkológov a klinických fyzikov je
v štádiu riešenia
4.11.2010 zomrel vo veku 93 rokov doc. MUDr. Ďurkovský J., CSc. priekopník
a nestor radiačnej onkológie v SR. Česť jeho pamiatke !
21.12.2010 na MZ SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie k téme ,,Národný
onkologický program” za prizvania zástupcov participujúcich odborov (
chirurgia,onkológia,RO, mamológia, paliatíva). Materiál bol skôr všeobecný,
diskusia sa týkala aj dostupnosti financií. Pre rok 2011 nie sú extra zdroje,
plánovanie zdrojov od r. 2012 až po schválení programu. Termín
pripomienkovania materiálu do 25.1.2011 ( za RO dodatočne informovaní +
vyzvaní Dubinský, Bolješíková )
Hospodárenie SROBF za rok 2010 účtovný stav + zisk ( ešte nie je k dispozícii ),
za rok 2009 stav na účte 794,27€ .
Výbor žiada primárov oddelení o informovaní pracovníkov o význame
a dôležitosti členstva v SSROBF a ESTRE
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I n f o r m á c i a o pripravovaných odborných podujatiach na rok 2011:
- 24 – 26. 2. 3rd International Conference on Innovative Approaches in
Head&Neck Oncology ( Barcelona, Spain )
- 25 –26. 2. 7. Konference Společnosti Radiační Onkológie, Biologie
a Fyziky ( Hradec Králové )
- 25 – 28.3. ESTRO kurz Praha Combined Drug Radiation Treatment :
Biological Basis, Current Applications and Perspectives
(znížený
registračný polatok na 200 € pre slovenských účastníkov)
- 14 – 15. 4. 16. Celoštátna pracovná konferencia – SEKCAMA
( Bratislava )
- 21 – 23. 4. XXXV Brnenské onkologické dni
- 3 - 4. 5. Bratislavský deň, OÚSA. (L - 3.5., F - 4.5; Téma: novinky
v radiačnej onkológii + klinickej fyzike, vlastné výsledky)
- 7 – 10. 5. GEC – ESTRO ISIORT Europe, Conference ( London UK)
- 8 –12. 5. 11th Biennial ESTRO – Conference on Physics and Radiation
Technology for Clinical Radiotherapy ( London, UK )
- 3 – 7. 6. ASCO Annual meeting ( Chicago, Illinois)
- 23 – 27. 9. Joint ECCO 16 – ESMO 36 – ESTRO 30 Multidisciplinary
Congress ( Stockolm, Sweden )
- sept/okt. ? Bratislavské onkologické dni, téma: karcinóm prsníka
- 2 – 6. 10 ASTRO’s 53rd Annual Meeting, Miami Beach, Florida
- 13 – 15. 10. Central European Users Meeting - NUCLETRON (Bratislava).
Témy : Moving from 2D a 3D in Gynecological Brachytherapy, Breast
brachytherapy : Boost and Acclerated Partial Breast Brachytherapy,
Prostatae cancer : brachytherapy versus prostatectomy, User experiences in
other therapeutic areas

Výbor SROBF praje všetkým členom spoločnosti úspešný pracovný rok 2011, veľa
osobných úspechov.

Ďakujem členom výboru za doterajšiu aktivitu.

MUDr. Bolješíková E., CSc.
predseda spoločnosti SROBF
(2006-2010)
v Bratislave 30.12. 2010

