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Zápisnica SSRO zo dňa 13.12.2016 v Banskej Bystrici. 

 

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

Malec,  

 

Miesto stretnutia: Onkologické oddelenie, FN, Banský Bystrica  

 

Agenda: 

1. Zoznamy výkonov pre radiačnú onkológiu, ktoré sme sa snažili harmonizovať 

boli odovzdané príslušným inštitúciám: 

 zoznam ambulantných výkonov bol odovzdaný MZ SR, v budúcom roku je 

plánované oceňovanie jednotlivých, predovšetkým nových výkonov 

v rádioterapii, 

 v princípe identický zoznam má ÚDZS, pričom zo zoznamu bolo 

vypustených 23 bodov týkajúcich sa predovšetkým výkonov klinickej 

fyziky. Túto situáciu sme za spoločnosť pripomienkovali, akceptovanie 

bolo zaradenie iba jedného bodu (plánovanie rádioterapie radiačným 

onkológom). Rozpor bol riešený na schôdzi na MZ SR, kde, neoficiálne, 

bolo uvedené , že pravdepodobne bodovanie výkonov pre 

hospitalizovaných pacientov zmeníme a prispôsobíme štruktúre bodovania 

v Nemecku, ktorá je jednoduchšia, jednoznačnejšia a konzistentnejšia. 

Ďalšou možnosťou v budúcnosti by mohlo byť vykazovanie hospitalizácie 

a SVLZ výkonov osobitne, s čím však realizačná skupina pre DRG 

nesúhlasí. 

2. Komisii pre kontrolu a zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii 

a nukleárnej medicíne sme odovzdali preklad českých všeobecných 

štandardných operačných postupov pre konformnú rádioterapiu, IMRT, 

stereotaktickú rádioterapiu a brachyterapiu. Komisia by mala v priebehu 

nasledujúceho roku pripraviť vyhlášku, ktorá by zahrnula uvedené štandardy, 

ktoré by mali predstavovať základ na vytvorenie inštitucionálnych štandardov 

na jednotlivých oddeleniach. Dodržiavanie týchto štandardov by mala 

v budúcnosti kontrolovať nezávislá organizácia podobne ako je teraz 

kontrolovaná kvalita technológií.  

3. V dňoch 5.-9.5.2017 sa bude konať konferencia ESTRO 36 vo Viedni. Viedeň 

bude miestom konania ESTRO konferencií každé 3 roky. Blízkosť konania 

konferencie zjednodušuje účasť našich lekárov. Výbor SSRO odporúča 

všetkým členom spoločnosti zvážiť svoju účasť na tomto hodnotnom 

odbornom podujatí, kde môžu dostať najnovšie informácie.  

4. Plánujeme 4. konferenciu SSRO, ktorá by sa mala konať na jar 2018, ako 

miesto konania bola navrhnutá Banská Bystrica. Onkologické oddelenie v BB 

zváži svoje možnosti, pričom oboznámi výbor SSRO so svojím rozhodnutím 

do 15. 3.2017. 

5. IAEA nás požiadalo o inventár technológií pre rádioterapiu na Slovensku. 

Všetky pracoviská dodali požadované informácie. Stránku aktualizuje  Ing. 

Noemi Balážová z VOÚ,a.s.  

6. Viacerí členovia výboru poukázali na neprimerané požiadavky pacientov 

týkajúce sa indikácií protónovej rádioterapie. Výbor spoločnosti vydá oficiálne 
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stanovisko k tejto situácii, ktoré bude uverejnené na stránke spoločnosti. 

Protónová rádioterapia nemá slúžiť ako náhrada štandardnej fotónovej 

rádioterapie. Má byť využívaná v špecifických situáciách vymedzených 

a posúdených radiačným onkológom. 

 

zapísal: Pavol Dubinský, 15.12.2016    

 


