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Zápisnica SSRO zo dňa 20.03.2015 v Bratislave 

 

 

Prítomní členovia výboru SSRO: Bolješiková, Bystrický, Dubinský, Grežďo, Hrubý, 

Jasenčak, Lukačko a Pobijáková 

 

Prítomní členovia dozornej rady SSRO: Hodás, Križanová, Rakická 

 

Ospravedlnený: MUDr. Malec 

 

Miesto stretnutia: OÚSA, Bratislava 

 

Agenda: 

1. Doc. Dubinský, informoval MZ SR listom o nevyhovujúcom stave pracovísk radiačnej 

onkológie v SR s negatívnym vplyvom na výsledky liečby slovenských pacientov. 

S obsahom listu súhlasili pred jeho odoslaním všetci členovia minulého výboru 

spoločnosti. 

Kvalitu rádioterapie neprijateľne zhoršujú tri hlavné faktory:  

a. predlžovanie celkovej doby liečby pre časté poruchy 

b. neadekvátne dlhé čakanie pacientov na liečbu 

c. neadekvátna dozimetrická kvalita ožarovania kvôli zastaranej technológii 

uvedený stav sa pravdepodobne zo strany MZSR bude riešiť, MZSR sa písomne zatiaľ 

nevyjadrilo 

 

2. Doc. Dubinský informoval výbor spoločnosti o liste zdravotným poisťovniam 

týkajúcom sa skutočnosti, že niektoré lekárne neakceptovali recept s kódom 043 na 

lieky predpisované s indikačným obmedzením ONK. Generálny riaditeľ VšZP 

poisťovne sa písomne vyjadril, že lekár s kódom 043 môže predpisovať  onkologickú 

liečbu s indikačným obmedzením ONK, ak je predpis v súlade s Liečeným poriadkom. 

 

3. Výbor poveril predsedu spoločnosti aby oslovil písomne Sekciu zdravia MZ o nátlaku 

Protónového centra Praha na schvaľovanie protónovej liečby pre slovenských 

pacientov. Výbor spoločnosti je presvedčený, že protónovú liečbu môže indikovať 

a schvaľovať jedine radiačný onkológ. Neprimeraným nátlakom PTC porušuje etiku 

medicínskej komunikácie, zavádza pacientov a znižuje kredibilitu radiačných 

onkológov v SR.  Pri neobmedzenej indikácii protónovej liečby hrozí, že veľké zdroje 

financií z verejného zdravotného poistenia budú využité neefektívne.   

 

4. Výbor poveruje predsedu spoločnosti, aby písomne oslovil zdravotné poisťovne s 

požiadavkou o akceptovanie žiadanky s kódom lekára 043 na vyšetrenie TSH, LH a 

testosterónu. 

 

5. Doc. Dubinský a RNDr. Jasenčak podali informáciu o priebehu vzdelávacieho 

projektu IAEA zameraného na zvýšenie kvality konformnej rádioterapie v SR 

s nasledujúcimi úlohami: 

a. vyzvať  pracoviská, ktoré meškajú so zaslaním kontúr, 

b. v priebehu nasledujúcich mesiacov doplniť dummy run case a protokoly 

karcinómu rekta, mozgový nádor a pooperačný gynekologický nádor, 
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c. skontrolovať/rozšíriť zoznam kontaktných osôb jednotlivých pracovísk, aby sa 

dosiahla lepšia odozva pracovísk, 

d. vydať formálne potvrdenie kompetencie jednotlivých pracovísk v konformnom 

plánovaní jednotlivých diagnóz, 

e. zvážiť možnosť využitia služby Dropbox na zasielanie dát. 

 

 

6.  Prim. Bystrický informoval o termíne konania 3. konferencie SSRO: predbežne je 

rezervovaný termín 12.-14.5.2016 v Trenčíne. 

 

7. Doc. Dubinský informoval o voľbách do výboru a dozornej rady SSRO, ktorých 

vyhodnotenie prebehlo 26.02.2015. Oznámil novozvolených členov dozornej rady a 

novozvolených členov výboru. 

 

8. Na zasadnutí výboru prebehla voľba predsedu a tajomníka spoločnosti: 

a. za predsedu SSRO bol zvolený: doc. Dubinský (6 hlasov) 

b. za tajomníka SSRO bol zvolený MUDr. Lukačko (5 hlasov). 

 

9. Navrhnutý bol termín ďalšieho stretnutia: 12. alebo 13. jún 2015 počas 

Banskobystrických onkologických dní. 

 

 

 

zapísal: Pavol Lukačko, 20.03.2015    


