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Zápisnica SSRO zo dňa 13.05.2016 v Trenčíne. 

 

Výbor spoločnosti sa zišiel počas 3. konferenciee SSRO v plnom počte. 

 

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

Jasenčak, Lukačko, Malec, Pobijáková, 

 

Miesto stretnutia: Hotel Elizabeth, Trenčín 

 

Agenda: 

1. Najviac diskutovaným problémom bolo pretrvávajúce nedostatočné technologické 

zabezpečenie odboru radiačná onkológia. Predseda výboru informoval členov 

o doteraz podniknutých krokoch: 

 bola vypracovaná inventarizácia technológií pre rádioterapiu v SR 

s konštatovaním, že na 1 mil. obyvateľstva máme len 2,2 urýchľovača pre 

adekvátnu konformnú rádioterapiu, 

 veľký podiel pacientov nemá adekvátnu liečbu, predovšetkým v dôsledku 

čakania na ožarovanie a predlžovania celkovej doby ožarovania. Výsledkom je 

potom horšia prognóza so zvýšením úmrtnosti onkologických pacientov, 

 materiál bol predložený sekciou zdravia gremiálnej porade ministra na jeseň 

v roku 2015, 

 navrhnuté boli opatrenia, predovšetkým doplnenie technológií nasledovne: 

o  priamou dotáciou (napr. NOÚ), 

o  cestou eurofondov v rámci výzvy, ktorá sa má objaviť na jeseň tohto 

roku, 

o  zvýšením platieb poisťovní, predovšetkým navýšením ceny bodu. 

 predseda spoločnosti vyzýva preto, aby primári oddelení radiačnej onkológie 

apelovali na riaditeľov svojich zdravotníckych zariadení a žiadali zakúpenie 

technológií pre rádioterapiu v rámci nastávajúceho programového vyhlásenia 

zameraného na zvýšenie efektivity nemocničnej zdravotnej starostlivosti, 

 výbor SSRO vyzval predsedu spoločnosti, aby oslovil listom MZ SR 

a pripomenul MZ SR vyššie uvedené záväzky aj s požiadavkou na časové 

vymedzenie riešenia kritickej situácie. 

2. Výbor upozorňuje na to, že z bodovníka vypadli niektoré DRG body. V prípade, ak sa 

začne rozbiehať DRG systém, bude nevyhnutná opakovaná interpelácia. 

3. Pri MZ SR bola zriadená komisia pre kontrolu kvality v odboroch rádiológia, radiačná 

onkológia a nukleárna medicína. Členmi skupiny pre radiačnú onkológiu sú : 

Dubinský, Pobijáková, Štubňa, Trošanová. Činnosť skupiny má byť zameraná na 

implementáciu a kontrolu dodržiavania štandardov. Bezprostrednou úlohou skupiny je 

preklad štandardov uverejnených vo vesníku MZ ČR, pričom preložené budú 

technologické štandardy vrátane štandardných operačných postupov, štrukturálne 

a všeobecné klinické štandardy pre rádioterapiu. Následne bude vypracovaný protokol 

pre kontrolu kvality činnosti oddelení radiačnej onkológie . Protokol bude obsahovať 

indikátory a meradla kvality štruktúry a procesu. 

4. Predseda spoločnosti stručne informoval o zasadnutí národných reprezentantov na 

ESTRO konferencii v Turíne. Predpokladáme vzostup požiadaviek na zdroje pre 

ožarovanie o 15% do roku 2020 a o ďalších  15%  do roku 2030. ESTRO poskytne 
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návod na výpočet ceny rádioterapie tzv. time driven activity costing. ESTRO tiež 

poskytne pre jednotlivé národné spoločnosti v lete tohto roku takzvané key advocacy 

messages, uvidíme nakoľko budú prospešné oba dokumenty pre našu spoločnosť. 

5. Výbor navrhne a bude pripomienkovať odporúčania pre indikáciu protónovej 

rádioterapie, ktoré by mali vychádzať z ASTRO odporúčaní. 

6. Primárka Pobijáková informovala o plánovanom konaní seminára v rámci projektu 

IAEA zameraného na plánovanie rádioterapie. Presný termín bude stanovený neskôr. 

7. Primár Malec vyzval na zjednotenie úhrad vykazovaných bodov VšZP. Zatiaľ máme 

vypracované odporúčania pre poisťovňu Dôvera, ktoré môžeme dať VšZP. Pred tým 

však pošleme odporúčania výboru a VšZP ich pošleme ak sa vyjadrí pozitívne väčšina 

výboru. Predseda spoločnosti upozornil, že výbor nemôže vstupovať do rokovaní 

s poisťovňami. 

 

 

zapísal: Pavol Dubinský, 17.05.2016    

 


