Spoločnosť radiačnej onkológie, rádiobiológie a rádiofyziky
Z á p i s n i c a zo schôdze výboru z 09.09.2009 v Bratislave

Výbor sa zišiel v zasadačke v zložení: Bolješíková, Dubinský, Hrubý,
Matula, Pleško, Rakická
Ospravedlnení : Jutka, Králik, Malec
Neprítomný: Cimmermann
1. Správa o rozvoji radiačnej onkológie v onkologickom programe
vypracovaná hlavným odborníkom MUDr. Dubinským –
konštatované, že sa jedná o neoficiálny dokument, ktorý
nenahrádza koncepciu odboru RO platnú od roku 2006. Členovia
výboru konštatovali pretrvávanie nedostatočného prístrojového
vybavenia pracovísk i keď v poslednom období došlo k inštalácii
nových lineárnych urýchľovačov - Košice, Bratislava NOU +
OÚSA, Banská Bystrica, Prešov. Členovia výboru za danej
situácie nesúhlasia s návrhom rušenia menších pracovísk typu
II.B
2. Likvidácia rádioaktívnych odpadov používaných v RO je riešená
od roku 1993. Došlo k dohode medzi UJD, JAVYS, a.s., ÚVZ SR
a MZ SR s doporučením vybudovania samostatného úložiska
IRO (inštitucionálne rádioaktívne odpady) s požiadavkou
finančného pokrytia z ministerstva hospodárstva – doba realizácie
2010 – 2011 ? (informácia hl. odborník)
3. Vzdelávanie fyzikov - 16.6.2009 prebehlo stretnutie s ministrom
zdravotníctva SR, kde bola riešená možnosť zaradenia
absolventov odboru fyzika – biológia s pedagogickým zameraním
do ďalšieho vzdelávania a výkonu práce v zdravotníctve. Došlo
k vzájomnej dohode, absolventi môžu byť zaradení po
absolvovaní rigoróznej skúšky z fyziky. Prechodné ustanovenie
k novele k nariadeniu vlády 742/2004 z.z. má nadobudnúť
platnosť od septembra 2009 (informácia hl. odborník)
4. Členovia katalogizačnej komisie – Bolješíková, Šandorová, Králik,
Malec, Cimmermann vyplnia registračné listy k zadaným výkonom
a odošlú ich mailom do VOU KE hl. odborníkovi Dubinskému.
Termín ihneď.
5. Informácia o odborných podujatiach
- BOD Bratislava 30.9.-2.10.2009
- XIV Slovenská konferencia revízneho lekára SLS 21.-23.10.
2009 SUZA, Ba

- ECCO/ESTRO 20.09-24.9.2009, Berlín
- NUCLETRON – 15.10.-17.10.2009 Central Europe User
Meeting, Budapešť
- XIII KE-CHEMO DNI 2009 26.11-28.11.2009, Košice
- Odborné podujatie – akcia bienálnych stretnutí fyzikov
jar/jeseň 2009 sa uskutoční až v roku 2010 z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti fyzikov Košického pracoviska,
kde spúšťajú nový lineárny urýchľovač (inf. Doc.. Matulu)
6. Aktualizácia
prístrojového
dobudovania
pracovísk
v SR
z eurofondov alebo vlastných zdrojov nemocníc: VOÚ Košice lin.
urýchľovač s príslušensrvom (prebiehajú merania), FN Nitra lin.
urýchľovač s príslušenstvom (prebiahajú stavebné úpravy), FN
Žilina lin. urýchľovač s príslušenstvom ( 2. fáza výberového
konania), NaP VN Rimavská Sobota lin. urýchľovač
s príslušenstvom ( čiastočná prevádzka), Pro Life NsP Komárno
kobaltový ožarovač Teregam ( merania a školenia).
7. Cez hlavného odborníka po odsúhlasení MZ SR žiadať tlačiť
ročný výkaz výkonov za radiačnú onkológiu – výkony sa t.č.
netlačia pre náš odbor. Konštatované, že výstupy z informácii
NOR. SK sú zastaralé a nekompletné

zapísala: MUDr. Bolješíková Elena, CSc.

V Bratislave 9.9. 2009

