
           SLOVENSKÁ  SPOLOČNOSŤ  RADIAČNEJ  ONKOLÓGIE 
 

 

Zápisnica SSRO zo dňa 12.06.2015 v Banskej Bystrici 

 

Prítomní členovia výboru SSRO: Dubinský, Pobijáková, Malec, Jasenčak 

 

Prítomní členovia dozornej rady SSRO: Rakická 

 

Ospravedlnený: Bolješiková, Bystrický, Lukačko,  

 

Miesto stretnutia: Šachtičky, Banská Bystrica 

 

Agenda: 

1. Bol referovaný obsah listu, ktorým SSRO podporila požiadavku ESTRO adresovanú 

UEMS (európska organizácia medicínskych odborných spoločností) na  zavedenie 

jednotného označenia odboru termínom radiačná onkológia. 

2. Predseda spoločnosti potvrdil akceptáciu vyšetrení TSH, TST a LH indikovaných 

odbornosťou 043 všetkými poisťovňami. V prípade ak by príslušný poskytovateľ 

laboratórnych vyšetrení uvedené indikácie neakceptoval je potrebné ho na to 

upozorniť. 

3. Poisťovňa Dôvera sa na viacerých poskytovateľov obrátila so zoznamom 

a periodicitou uhrádzania SVLZ výkonov v rádioterapii, odvolávajúc sa na 

konzultáciu s hlavným odborníkom. V tejto súvislosti je nutné pripomenúť, že úvodné 

požiadavky poisťovne smerovali k významnej redukcii platieb. Po jednaniach bol 

dosiahnutý rozumný kompromis, ktorý by mal viesť k zlepšeniu platieb poisťovňou 

Dôvera a k menšiemu počtu neuznaných výkonov ako to bolo doteraz. Je možné 

vykazovať aj výkony, ktoré hoci nie sú uvedené v zozname poisťovne majú byť 

preplácané. V prípade, ak periodicita výkonov nie je dostatočná, poskytovateľ môže 

požiadať o ich uznanie v odôvodnených prípadoch. 

4. MZ SR ustanovilo Komisiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre 

zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. 

Štatút Komisie bol uverejnený vo vesníku MZ SR, čiastka 2-3, ročník 63 zo dňa 

27.05.2015. Cieľom Komisie je podávanie návrhov a kontrola kvality intervencií 

v uvedených oblastiach, pričom sa sústredí na  štruktúru zdravotníckej starostlivosti    

v SR a kontrolu štandardných operačných postupov na jednotlivých oddeleniach. 

Štandardy budú priebežne vypracované a budú legislatívne zakotvené, pričom medzi 

zúčastnenými odborníkmi nastala zhoda v tom, že budú vypracované štandardné 

požiadavky pre štruktúru a všeobecné klinické postupy (napr. pre radiačnú onkológiu 

štandardný operačný postup pre štandardnú konformnú rádioterapiu). Je zrejmé, že 

v radiačnej onkológii musíme mať najprv pripravenú technologickú štruktúru a až 

následne môžeme vyžadovať a auditovať požadovanú kvalitu liečby. V súvislosti so 

zabezpečením kvality rádioterapie Komisia zobrala na vedomie prebiehajúci projekt 

IAEA (Zlepšenie kvality konformnej rádioterapie na Slovensku). Komisia podporuje 

pokračovanie projektu s tým, že vyzýva pracoviská, ktoré sa do projektu zapájajú 

nedostatočne, aby začali pracovať aktívnejšie. 

5. Predseda spoločnosti kontaktuje primára Bystrického ohľadne organizácie 

3.konferencie SSRO. 

 

zapísal: doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD. , 23.06.2015    


