SPOLOČNOSŤ RADIAČNEJ ONKOLÓGIE, RÁDIOBIOLÓGIE A
RÁDIOFYZIKY

Vážení kolegovia,
Dovoľujem si zaslať zápisnicu zo schôdze výboru zo dňa 17.9.2007 ako aj informáciu o
niektorých odborných podujatiach:
Zápisnica zo schôdze výboru, zo dňa 17.09.2007 na OÚSA.
•

•

Výbor sa zišiel v zložení:
Bolješíková, Dubinský, Hrubý, Králik, Matula, prizvaná Laginová
ospravedlnení: Pleško, Jutka neprítomní :Malec, Cimmermann

E. Bolješíková informovala o komunikácii s MZ SR, Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, Úradom jadrového dozoru, IAEA pri dobudovaní
RT pracovísk v SR.
Konštatované: MZ SR je od 25.8.2006 informované o kritickom stave rádioterapeutických
pracovísk SR, čo do prístrojového vybavenia ako aj o skutočnosti, že odbor radiačnej
onkológie nieje schopný v súčasnosti poskytovať adekvátnu onkologickú liečbu pre 12 13 tis. pacientov ročne. Uvedená informácia bola odoslaná aj na adresu predsedu Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2x, premiéra, predsedu Výboru Národnej rady
SR pre zdravotníctvo MUDr. Novotného.
Nakoľko požiadavky zostali nedoriešené, Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou
písomne nereagoval, kancelária premiéra ako aj MUDr. Novotný vrátili prípis na MZ SR
(jediný kompetentný orgán), Spoločnosť radiačnej onkológie, rádiobiológie a rádiofyziky
požiadala MAAE o expertnú misiu za účelom zhodnotenia danej situácie bez nároku na
finančnú úhradu. K uvedenej misii bol potrebný súhlas MZ SR.
Minister zdravotníctva SR MUDr. I. Valentovič expertnú misu odmietol s konštatovaním,
že MZ SR je informované o technickej opotrebovanosti a poruchovosti radiačných
zariadení pracovísk radiačnej onkológie v SR, v súčinnosti so sekciou financovania
vypracovali podklady pre obnovu 3 urýchľovačov na rok 2007 . Riešenie obnovy
materiálno technického vybavenia RT pracovísk je závislé na finančných zdrojoch
plánovaných a alokovaných zo štátneho rozpočtu SR.
• E. Bolješíková oboznámila členov výboru s pripomienkami k minimálnej sieti - počtu
lôžok pre radiačnú onkológiu pre jednotlivé kraje (BA-117, TR - nemá etablované
lôžka pre RO (návrh 30), ŽI - 56 ?, BB- 19 (dop. zvýšiť na 40), ostatné zostáva ako aj
o skutočnosti nezaradenia OÚSA do minimálnej siete.
• Dňom 17.8.2007 bola E. Bolješíková odvolaná z funkcie hlavného odborníka MZ SR
pre radiačnú onkológiu a do funkcie bol menovaný MUDr. Pavol Dubinský.
• V. Laginová informovala o súčasnom stave riešenia rádioaktívnych odpadov cez ÚJD:
nedoriešené - závisí od súhlasu ÚJD k povoleniu preberať zdravotnícke rádioaktívne
odpady, do t.č. nebol daný. JAVYS prisľúbil prevzatie po súhlase.
• P. Matula informoval o existujúcej web stránke SROBF s možnosťou participácie +
aktualizácie ( wvwv.srobf.szm.sk ) Zároveň požiadal výbor o podpísanie dohody a
vyplatenie odmeny za vyhotovenie web stránky spoločnosti SROBF 5 000 Sk

•

•
•
•
•
•

jednorázovo, za kontinuálnu aktualizáciu + mesačnú aktualizáciu podľa podkladov
výboru 500 Sk / štvrťrok s účinnosťou od 4 kvartálu roku 2007 pre Mgr. Martina
Jasenčáka. Výbor s návrhom súhlasil.
P. Dubinský informoval o možnosti organizácie Workshopu - Plánovanie rádioterapie
nádorov hlavy a krku, upresnený termín 12.3.2008, VOU, a.s., Rastislavova 43,
Košice Tel.: 055/615 2514, 2505, FAX.: 055/615 2519, mail: dubinsky@vou.sk (cca
5 účastníkov).
Výbor pripomienkoval návrh nariadenia vlády o používaní profesijných titulov
viažucich sa k odbornej spôsobilosti (prof. titul Onkológ, prof. titul Rádiológ)
R. Hrubý bol navrhnutý do pracovnej skupiny kategorizačnej komisie MZ SR
antineoplastiká + imunomodulátory za RO.
Na výborovku SROBF prizývať aj členov dozornej rady Rakická G., Kostrianová M.,
Kohúteková A.
Požiadavka o vyškartovanie inventára SROBF starého diaprojektoru FOMEI + plátna
Stav financií na účte SROBF je cca 27 000 Sk.

Najbližšie odborné podujatia:
• IK SZU 28.4.2008 poslucháreň OÚSA „Komplexná liečba karcinómu prsníka“ (
prihlášku na školiacu akciu cez študijné oddelnie SZU, Limbová 12, 833 03 Bratislava)
• 27.5 - 30.5.2008 tematický kurz SZU „Špeciálne techniky v radiačnej onkológii“ - 5
účastníkov ( 3D CRT, IMRT, ca prostaty, BT - zrná, IMRT + SRCH - CNS ), prihláška
viď hore
•

ASCO 30.5. - 3.6.2008 Chicago

•

ESTRO 27 Annual meeting Sept. 14. – 18.2008 Göteberg, Švédsko

Doporučenie : pri požiadavke o prístrojové dobudovanie pracovísk sledovať možnosti z
Eurofondov (mimo Bratislavy)
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov praje výbor SROBF

Zapísané 05.12.2007

