
 

 

 

Zápisnica zo stretnutia výboru 

Dátum: 25.10.2018, 15:30 

Miesto konania: Hotel The Grand Vígľaš, Zvolen 

Prítomní členovia výboru: MUDr. Bolješíková, MUDr. Bystrický, MUDr. Dubinský,  Ing. Grežďo, MUDr. 

Hrubý, RNDr. Jasenčak, MUDr. Lukačko, MUDr. Pobijáková  

Zapísal: MUDr. Dubinský 

 

• MUDr. Dubinský informoval o zasadnutí podskupiny Európskej komisie pre protónové centrá. 

Táto podskupina bola založená kvôli vypracovaniu dokumentu týkajúceho sa potreby 

budovania protónových pracovísk v krajinách EÚ. V priebehu nasledujúceho roka by mal byť 

projekt vypracovaný, o prípadných dôležitých okolnostiach bude podaná informácia. 

Zúčastnení odborníci sa kriticky vyjadrili k niektorým indikáciám protónovej rádioterapie, 

pričom vyjadrili jednohlasný názor, že rozhodnutie o indikácii ožarovania protónmi musí byť 

urobené jedine kompetentným radiačným onkológom. V tejto súvislosti výbor vyjadril 

potrebu bližšej špecifikácie indikácií protónovej rádioterapie, ktorú bude potrebné priebežné 

zostaviť a po pripomienkovaní oboznámiť členov spoločnosti.  

• Na konferencii organizovanej MZ SR o ŠDTP boli prezentované štandardy pre plánovanie 

rádioterapie a ožarovanie. Ide o štandardné operačné procesy, ktorých dodržiavanie bude 

musieť zabezpečiť každé pracovisko poskytujúce rádioterapiu. V terajšej situácii 

implementácia nie je možná, avšak v priebehu nasledujúcich mesiacov,  spolu s inštaláciou 

nových technológií, bude potrebné na jednotlivých pracoviskách vypracovávať tzv. miestne 

rádiologické štandardy, ktoré aplikujú štandardné operačné procesy na miestne podmienky. 

Štandardy a aj kontrolu v rádiológii bude riešiť Komisia MZ SR pre zabezpečenie kvality 

v rádiológii, nukleárnej medicíne a rádioterapii. 

• V januári sa končí volebné obdobie terajšieho výboru SSRO a je potrebné zorganizovať voľby. 

Výbor sa uzniesol, že voľby budú korešpondenčné a tak ako doteraz, bude ich organizovať 

SLS, pričom do volebnej komisie boli ustanovení : MUDr. Šandorová (OÚSA), MUDr. 

Rakická(BB), MUDr. Zavřelová (TN). Mgr. Šebeková osloví so žiadosťou o organizovanie volieb 

SLS, pričom voľby prebehnú ešte v decembri 2018. 



• Bol zostavený nový bodovník pre ambulantnú rádioterapiu, ktorý kopíruje DRG  výkony. 

Prebieha stanovenie ceny za jednotlivá výkony. Výbor sa bude priebežne informovať o tvorbe 

týchto cien. 

• MUDr. Bolješiková informovala o predĺžení trvania cirkulácie v rámci predatestačnej prípravy 

na oddelení klinickej onkológie na 3 mesiace. 

• Členovia výboru požiadali RNDr. Jasenčaka o update stránky spoločnosti vrátane 

poskytovania čo najväčšieho množstva informácii týkajúcich sa vzdelávania.  

• Členom výboru spoločnosti bolo predložené hospodárenie spoločnosti za posledné obdobie, 

pričom na účte k 15.10 2018 zostáva 3 548,12 eur. 

• Kooperatívna skupina pre nádory hlavy a krku bude organizovať odborné stretnutie v Banskej 

Štiavnici 18. a 19. 01. 2019, na ktoré sa budú môcť prihlásiť aj radiační onkológovia, ktorí sa 

venujú tejto oblasti. 

• MUDr. Lukačko informoval, že pre zreálnenie úhrad za zdravotné výkony v brachyterapii, 

vypracovali v podmienkach OÚSA výpočet skutočných nákladov pre jednotlivé výkony 

(metódou "ABC"), výsledky odovzdali VšZP, a.s.. V nadväznosti na to doc. Dubinský uviedol, 

že informoval listom VšZP, a.s. o potrebe navýšenia platieb za výkony RO, hlavne pre 

brachyterapiu - toho času bez odpovede. 

• Vzhľadom na pretrvávajúcu napätú situáciu pri zaraďovaní pacientov na rádioterapiu na 

väčšine pracovísk doc. Dubinský upozornil na konsenzus ASTRO, ktorý uprednostňuje 

hypofrakcionáciu prostaty pre konvenčnou frakcionáciou. 

 

 

 
 

  


