
 
 

Správa zo zasadnutia výboru SSRO 20. 5. 2022 

Dátum: 20. 5. 2022 

Miesto konania: Zasadnutie sa uskutočnilo počas 5. konferencie SSRO v hoteli Yasmín.  

Prítomní členovia výboru: Na zasadnutí výboru boli prítomní všetci členovia výboru:  

MUDr. Bystrický, , MUDr. Dubinský,  Ing. Grežďo, MUDr. Chorváth, RNDr. Jasenčák, 

MUDr. Lafférs, MUDr. Lukačko, Ing. Muríň, MUDr. Zavřelová 

 

Zasadnutie výboru malo nasledujúce body: 

1. O zostavení dokumentu ku kategorizácii nemocníc informoval dr. Dubinský, pričom 

v terajšej fáze ide o interný dokument MZ SR. Kategorizácia Oddelení radiačnej onkológie, 

môže a nemusí sledovať celkovú kategorizáciu nemocníc, v princípe však odráža kategórie 

pracovísk uvedené v koncepcii  odboru radiačná onkológia.  V kategorizácii sú uvedené aj 

kritéria hodnotenia kvality. Kvalita zdravotníckej starostlivosti bude hodnotená na základe 

klinických auditov a implementácie moderných technológií. Nepredpokladáme významný 

vplyv dokumentu na fungovanie terajších oddelení radiačnej onkológie v horizonte 

nasledujúcich rokoch.  

 

2. Informácia o príprave klinických auditov, ktoré budú organizované a vedené pracovnými 

skupinami Komisie pre kontrolu kvality v rádiológii, v  radiačnej onkológii a nukleárnej 

medicíny (Komisia) a jej pracovných skupín pre radiačnú onkológiu a pre dozimetriu. Štatút 

komisie bude v krátkej dobe a vydaný vo forme vyhlášky. Pripravovaný je dokument 

týkajúcich sa klinických auditov v činnosti vedúcich k ožiareniu. O príprave auditov 

budeme priebežne informovať vedúcich pracovníkov oddelení radiačnej onkológie.  

 

3. Dr. Lukačko navrhol odoslanie listu MZ SR výborom SSRO, ktorý upozorní na dlhodobé 

neriešenie nového bodovníka pre ambulantné výkony. Takzvaný nový ambulantný bodovník 

bol zostavený v súlade DRG výkonmi, pričom však nové výkony neboli nacenené. Potrebné 

je urýchliť proces nacenenia nových výkonov a schválenia nového ambulantného 

bodovníka. Návrh listu pošle predseda spoločnosti členom výboru.  

 

4. Na posúdenie členom výboru bude odoslaný dokument zostavený výborom Kooperatívnej 

skupiny pre nádory hlavy a krku, ktorý zahŕňa konsenzus pre sledovanie skupiny nádorov 

zahŕňajúcej SCC nádory hlavy a krku.  

 

5. Projekt MZ SR pre poskytnutie SW pre autokontúrovanie jednotlivým pracoviskám 

radiačnej onkológie pomaly postupuje, nie je jednoduché tendrovať takúto komplexnú 

službu, dúfajme že sa podarí do konca roka.  

 



 
6. Ďalšia konferencia SSRO bude znova o dva roky, miesto a čas určíme pri nasledujúcom 

stretnutí výboru.  

 

7. Projekt klinických auditov si bude vyžadovať efektívnu komunikáciu s vedúcimi 

lekármi jednotlivých oddelení radiačnej onkológie a tiež ich primerané kompetencie v 

riadení oddelenia. Na niektorých oddeleniach nie sú požadované kompetencie  

v zabezpečení kvality liečby dostatočne stanovené. Problém bude predostretý komisii, 

ktorá navrhne riešenie tak, aby klinické audity mohli prebehnúť bez problémov.  

 

8. Výbor navrhol zvýšenie časti poplatku členov SSRO určeného priamo pre odbornú 

spoločnosť z 2 eura na 15 eur.  

 

 

 


