SPOLOČNOSŤ RADIAČNEJ ONKOLÓGIE, RÁDIOBIOLÓGIE A RADIOFYZIKY
Zápisnica zo schôdze výboru 8.9.2010 v Bratislave

1 .Výbor sa zišiel v zasadačke Onkologického ústavu sv. Alžbety v zložení:
Bolješiková, Dubinský, Hrubý, Králik, Malec, Matula, Pleško.
Ospravedlnení: Cimmermann, Jutka, Rakická, Králik.
2. Hlavný odborník P. Dubinský podal informáciu z MZ SR o príprave úhrady
za diagnózu. Využitie v rad. onkológie predstavuje určité problémy. Výbor
sa k problematike vráti po dopracovaní.
3. Kategorizácia liekov bez významnejších zmien pre RT, zmeny pre KO. Návrh výdaja
onkologických liekov len nemocničným lekárňam resp. priamo poisťovňami bol
vydaný bez verejnej diskusie. Výbor očakáva problémy u zadĺžených nemocníc.
Nespokojnosť s opatrením vyjadrili aj pacientské združenia.
4. Národný onkologický register - NOR priradený k ÚZIŠ. Nové zjednodušené hlásenky
redukujú hodnotu a význam možných epidemiologických štúdií. Od r. 2005 nie sú
dostupné výsledky z registra vôbec. Štátny tajomník prisľúbil sfunkčnenie registra. B.
Pleško napíše list o stave NOR novému riaditeľovi ÚZIŠ po menovaní.
5. B. Pleško oboznámil výbor so súčasným stavom prístrojového vybavenia pracovísk.
Košice a Prešov robia prípravu a QA testy IMRT. V Žiline bol inštalovaný nový
urýchlovač Varian + simulátor Aquity. Na urýchlovači prebiehajú fyz. merania.
Výberové konania pre obmenu technológií v Martine, Trenčíne a Ružomberku
boli pozastavené po voľbách.
6. J. Greždo oboznámil výbor s pripravovaným auditom plánovacích systémov
IAEA v priebehu r. 2011. Auditom prejdú všetky pracoviská a celý reťazec: CT plánovanie - ožiarenie. Výbor žiada primárov oddelení o spoluprácu pri audite.
Audit je hradený IAEA.
7. Voľby do nového výboru SROBF sa uskutočnia do 30.11.2010 korešpondenčným
spôsobom v spolupráci so SLS. Výbor navrhol volebnú komisiu v zložení:
G. Rakická, B. Pleško, J. Grežďo, náhradníčka Z. Dolinská. Výbor bude mať opäť 9
členov bez profesných a iných obmedzení. V prípade rovného počtu hlasov na 9. a
10. mieste rozhodne o novom členovi výboru volebná komisia hlasovaním.
8. V. Malec uviedol nové informácie z výboru SOS, ktorý sa tiež zaoberal nefunkčnosťou
NOR a dopracoval detailne program BOD 23. - 24.9.2010.
9. Výbor sa zaoberal stavom web stránky spoločnosti www.srobf.sk. Konštatoval dobrý

stav a pravidelnú aktualizáciu údajov. Výbor žiada primárov oddelení, aby predstavili
stránku všetkým pracovníkom a spropagovali jej širšie využívanie aj nahlasovaním
nových akcií a aktualít z pracovísk P. Matulovi (mail: matula( )vou.sk) alebo M. Jasenčakovi.
10. E. BoIješiková informovala o stále nedoriešenom stave s rádioaktívnymi odpadmi
z pracovísk rad. onkológie. O situácii bude naďalej rokovať s ÚJD SR.
11. E. BoIješiková oboznámila výbor o potrebe menovať styčného pracovníka
pre kontakt s ESTROM (jeho kvalifikačné predpoklady, publikačná činnosť, členstvo
v ESTRE). Výbor navrhol do tejto funkcie M. Chorvátha z OÚSA.
12. E. BoIješiková informovala o stave hospodárenia odbornej spoločnosti za r. 2009.
Súčasný stav na konte je 794.- EUR. Výbor žiada primárov oddelení o informovaní
pracovníkov o význame a dôležitosti členstva v SROBF a ESTRO.
13. E. BoIješiková informovala o projekte e-learningu SLK - vytvorení vzdelávacieho
portálu. Výbor konštatoval zabezpečenie vzdelávania členov vlastnou spoločnosťou.
14. Rôzne: Výbor žiada doriešiť ďalšie vzdelávane fyzikov do 30.9.2010.
( prim. RNDr. Králik G., Doc.RNDr. Matula P., CSc.)
B. PIeško informoval o pripravovanom brachyterapeutickom kongrese r. 2011
v Bratislave. (Holiday Inn ?)

B. Pleško
vedecký taj. SROBF

