
SPOLOČNOSŤ  RADIAČNEJ  ONKOLÓGIE,  RÁDIOBIOLÓGIE  A  RÁDIOFYZIKY

Z á p i s n i c a   zo schôdze výboru  17.3.2008  v Bratislave

1. Výbor sa zišiel v zasadačke Onkologického ústavu sv.Alžbety v zložení: 
    Bolješiková, Cimmermann, Dubinský, Králik, Malec, Matula, Pleško, Rakická.
    Ospravedlnení: Hrubý, Jutka.
 
2. P. Dubinský informoval o:

• súčasnom stave v odbore – informácie z MZ SR,
• návrhu  na  doplnenie  zdravotných  výkonov  do  bodovníka  pre  odbor  radiačná 

onkológia a klinická rádiofyzika (21 výkonov)
• Nesprávne zaradenie lekárov RO bez atestácie ako rádiológ.  

3. Pripomienky k minimálnemu personálnemu a prístrojovému vybaveniu pracovísk 
    (web stránka MZ SR), podajú prítomní primári oddelení do 19.3.2008.
 
4. Indikátory kvality oddelení RO: Produktivita, používané zdroje, zobrazovacie
    metódy 3D CT, MR, procedúry zaistenia QA, počet polí, tvarovanie, verifikácia.

5. E. Bolješiková informovala o nedoriešenej pohľadávke – likvidácie radioaktívnych 
    odpadov v odbore. Rádium stále bez možnosti likvidácie v SR – MZ SR informované. 

    Ďalej o zavedení novej radiačnej techniky – intersticiálnej brachyterapie prostaty 
    zrnami na OUSA (low risk pacienti). 

    Ďalej o náhrade stiahnutého Dexamethazonu s možnosťou predpisu Fortecortinu tab. 
20x4 mg (výrobca Merck) – objednávať cez distribučnú firmu Phoenix po odsúhlasení 
revíznym lekárom.

6. Štandardizácia liečebných postupov (formou odborného usmernenia, doporučenia)
    pre nádory v oblasti hlavy a krku – karcinómy dutiny ústnej, oropharyngu,  
    hypopharyngu a laryngu, pod záštitou odbornej spoločnosti. Odborný materiál bol  
    prerokovaný  odbornými spoločnosťami participujúcimi na liečbe uvedených diagnóz.
    Primárom oddelení RO  bude zaslaný navrhovaný materiál, ev. pripomienky obratom 
    zaslať  na adresu hlavného  odborníka dubinsky@vou.sk alebo predsedu spoločnosti 
    eboljesi@ousa.sk 

7. Plánované prístrojové dovybavenia pracovísk: R. 2007 – Prešov, Banská Bystrica,  
    NOÚ – realizuje sa. Nové urýchlovače r. 2008 – neoficiálne Košice, Rimavská So-
    bota, Žilina, Ružomberok (MO SR a potenciálne Nitra, Lučenec - nový kobaltový 
    ožarovač.

mailto:eboljesi@ousa.sk


SPOLOČNOSŤ  RADIAČNEJ  ONKOLÓGIE,  RÁDIOBIOLÓGIE  A  RÁDIOFYZIKY

8. B.Pleško informoval o aktuálnom prístrojovom vybavení pracovísk, pasportizácia 
    bude na webovej stránke spoločnosti. Skontrolovať, zmeny nahlásiť B. Pleškovi.

9. Plán odborných podujatí: 
    17.-19.4.2008 - BOD
    23.-25.4.2008 - SEKCAMA, Bratislava

28.4.2008 -  Komplexná  liečba  ca  prsníka-novšie  trendy,  kurz  SZU
na OUSA,BA      

     1. júnový týž.    -  Bratislavský deň - len fyzikálna tématika
     8.-12.6.2008     -  Praha ESTRO kurz, poplatok pre členov 200 EURO
     18.-20.6.2008   -  V. Bardejovské onkologické dni
     14.-18.9.2008   -  ESTRO, Göteborg, Švédsko
     1.-3-10.2008     -  Bratislavské onkologické dni – Využitie cielenej liečby v 

onkológii
-   Kurzy ESTRA na www.estro.be

      
10. Rôzne: Do 1.7.2008 nahlásiť návrh na IAEA projekty 2009 – 2011 národné –  
      regionálné – interregionálne.

11. B.Pleško rozpošle dotazník ESTRO o brachyterapii primárom oddelení.

12. Výbor informuje o publikácii Šlampa a kol. Radiační onkologie“,
      ktorú možno objednať za cca 1500 Kč na www.galen.cz.         
      
13. E. Bolješiková informovala o vydaní univerzálneho log-booku SZU pre radiačných 
      onkológov, ktorý nespĺňa všetky doporučenia ESTRO. Návrhom je kombinácia 
      predpísaného log-booku s možnosťou doloženia ESTRO log-booku.

14. 19.2.2008 sa uskutočnila celoslovenská pracovní konferencia pod záštitou MZ SR   
       pre kontinuálne medicínske vzdelávanie. Bližšie informácie na www.saccme.sk.

            B. P l e š k o                                                          E. B o l j e š i k o v á
       vedecký taj. SRTBF                                                   predsedníčka SRTBF
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