Zápisnica zo stretnutia výboru
Dátum: 27. 04. 2018, 13:00
Miesto konania: Hotel Kultúra, Ružomberok
Prítomní členovia výboru: MUDr. Bolješíková, MUDr. Bystrický, MUDr. Dubinský, Ing. Grežďo, MUDr.
Lukačko, MUDr. Pobijáková
Zapísal: MUDr. Dubinský

MUDr. Elena Bolješíková, prednostka Kliniky radiačnej onkológie SZU informovala výbor SSRO
o pripravovaných zmenách v špecializačnej príprave v odbore Radiačná onkológia. Navrhnuté bolo
skrátenie odbornej prípravy v chirurgii z 3 na 2 mesiace, čo však nebolo akceptované odborom
vzdelávania MZ SR. Nie je možné skrátiť žiadnu odbornú prípravu v terajšej štruktúre. Výbor navrhuje
rozšíriť praktickú špecializačnú prípravu na oddelení klinickej onkológie z 2 na 3 mesiace (praktická
príprava by vyzerala nasledovne: chirurgia 3 mesiace, interné 3 mesiace, klinická onkológia 3
mesiace, rádiológia 2 mesiace, nukleárna medicína 0,5 mesiaca, sociálne lekárstvo 3 dni,
komunikačné zručnosti 3 dni, príprava na Klinike radiačnej onkológie SZU 8 týždňov v rámci 5 ročnej
špecializačnej prípravy).
Skupina pre prípravu CORE CURRICULUM ESTRO navrhuje doplnenie teoretickej prípravy
v oblasti biológie a genetiky zhubných nádorov, a tiež systémovej liečby v rozsahu, aby radiačný
onkológ bol schopný „diskutovať“ (tento termín je potrebné interpretovať ako používať)
o indikáciách, podávaní a nežiaducich účinkoch jednotlivých typov systémovej liečby. Teoretická
príprava v systémovej liečbe by mohla prebiehať aj v rámci teoretickej prípravy v klinickej onkológii
a to vo vymedzenom rozsahu. MUDr. Bolješíková osloví v tomto zmysle katedru Klinickej onkológie
UK a tiež MUDr. Slezákovú na odbore vzdelávania MZ SR.
MUDr. Dubinský informoval o prebiehajúcom tendri pre radiačnú onkológiu, tzv. otváranie
obálok je plánované na 9.5. 2018, pričom následne bude približne mesiac prebiehať vyhodnocovanie
ponúk.
MUDr. Pobijaková vyslovila požiadavku na doplnenie SVLZ výkonov o kombinovanú
uterovaginálnu a intersticiálnu brachyterapiu krčka maternice.

MUDr. Dubinský informoval výbor o zostavovaní štandarných diagnostických
a terapeutických postupov, pričom pre radiačnú onkológiu bolo komisiou schválených 8
štandardných operačných postupov pre plánovanie rádioterapie, ktoré budú slúžiť na zostavenie
miestnych štandardných operačných postupov. Tieto štandardné postupy ešte musia prejsť
nezávislým auditom a schválením ministerkou zdravotníctva.
MUDr. Bystrický navrhol, aby prezentácie, ktoré odzneli na 4. Konferencii SSRO boli dostupné
na stránke spoločnosti. Výbor osloví prednášajúcich prostredníctvom spoločnosti Solen.
MUDr. Dubinský navrhol miesto konania 5. Konferencie SSRO Košice, proti čomu členovia
výboru nemali námietky.

