Zápisnica zo stretnutia výboru
Dátum: 21.02.2019, 15:30
Miesto konania: OÚSA, Bratislava
Prítomní členovia výboru: MUDr. Bystrický, MUDr. Dubinský, Ing. Grežďo, , MUDr. Chorváth, ,
MUDr. Lafférs, MUDr. Lukačko, MUDr. Zavřelová
Prítomný členovia dozornej rady: Ing. Križanová, MUDr. Kuvik, MUDr. Šandorová,
Neprítomný členovia výboru: RNDr. Jasenčák, Ing. Muríň
Zástupca SLS: JUDr. Mistríková
Zapísal: MUDr. Lukačko

Zasadnutie výboru malo nasledujúce body:
1. Voľba predsedu a predstaviteľov SSRO.
Výsledky volieb boli nasledovné:
•
•
•
•

predseda spoločnosti - doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
podpredseda spoločnosti - MUDr. Branislav Bystrický, PhD.
vedecký sekretár - MUDr. Pavol Lukačko
predseda dozornej rady - MUDr. Milan Kuvik

Doc. MUDr. Elena Bolješíková, CSc. sa vzdala listom členstva vo výbore SSRO a ako náhradník
bol vylosovaný Ing. Peter Muríň.

2. Výbor SSRO poskytne údaje o spoločnosti pre SLS, ktorá pripravuje publikáciu o histórii
jednotlivých odborných spoločnosti.
3. Výbor navrhol požiadať SLS o ocenenie celoživotnej práce docentky Bolješíkovej, ktoré môže
byť udelené pri nasledujúcej konferencii spoločnosti.

4. Na MZ SR sa 21.2.2019 zúčastnil doc. Dubinský schôdze k ambulantným výkonom, kde mu
boli oznámené nasledujúce termíny uvádzania nového ambulantného bodovníka;
do 5.9.2019 je potrebné odovzdať všetky pripomienky výboru k zoznamu výkonov, v júni- júli
2019 bude bodovník schválený a bude nasledovať jeho cenotvorba a od 1.1.2020 má byť
platný.

5. Členovia výboru diskutovali o DRG systéme, pričom vyjadrili nespokojnosť s tvorbou

ceny za nemocničný prípad, nakoľko pri meniacej sa hodnote základnej sadzby pre
pracoviská radiačnej onkológie nie je v efektívnej relatívnej váhe /eRV/ zohľadnená
náročnosť technológie.

6. ŠDTP : máme prijatých 8 štandardov, ktoré však nie je možné na všetkých pracoviskách
dodržiavať, kvôli chýbajúcej technológii. Upozornené bolo o tejto situácii aj MZ SR. V každom
prípade je nutné postupne v priebehu dopĺňania technológii pripravovať miestne štandardné
operačné postupy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú v budúcnosti kontrolované.
Problém predstavujú klinické štandardy, ktoré nemôžu pokrývať všetky klinické situácie
a nemôžu byť zaväzujúcim dokumentom pre dennú klinickú prax. Náš odbor má pripravené
odporúčania pre plánovanie rádioterapie pri niektorých diagnózach. Nevieme zatiaľ, či
môžeme tieto odporúčania (ohraničenie cieľových objemov, maximálne dávky v rizikových
orgánoch) schváliť izolovane mimo klinických štandardov.
7. Protónová rádioterapia: pokiaľ nebude doplnená aspoň väčšina technológii na pracoviskách,
SSRO nevydá oficiálne stanovisko k protónovej rádioterapii. Na druhej strane, je potrebné
brániť sa nadmernému tlaku na indikáciu tejto liečby v bežných klinických situáciách.

8. Príprava 5. Konferencie SSRO : výbor súhlasil s návrhom usporiadať konferenciu v máji 2020
v Košiciach.
9. Inštalácia nových technológii: projekt MZ SR je plánovaný počas 3 rokov. Viazne komunikácia
medzi viacerými pracoviskami ohľadom odstávok a odosielania pacientov. Predseda SSRO
požiada vedúcich oddelení, aby informovali o plánovaných odstávkach a ich trvaní na
dubinsky@vou.sk. Táto informácia bude spätne odoslaná všetkým vedúcim oddelení RO.

