Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Národného onkologického inštitútu
6.10.2021
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava
Prítomní:
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MPH
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
MUDr. Mária Rečková, PhD.
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.
Neprítomní:
Prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. – ospravedlnená
Doc. PhDr. Daniela Kallayová, PhD., MPH – ospravedlnená

Program:
1. Informovanie o grantoch NOI
2. Možnosti využitia grantov EÚ v oblasti onkológie na Slovensku
3. Plnenie úloh schváleného aktualizovaného Národného onkologického programu s akčnými plánmi
na roky 2021 – 2025
4. Koncepcia onkologickej starostlivosti – starostlivosť o preživších v spolupráci s všeobecnými
lekármi pre dospelých
5. Rôzne
1. Dr. Rečková informovala o predĺžení výzvy na podávanie žiadostí o udelenie NOI grantu do 30.11.2021
a o úprave podmienok čerpania finančných prostriedkov z grantu s ohľadom na možnosť neabsolvovania
stáže. Schválenie predĺženia podávania žiadostí o grant NOI ako aj zmeny podmienok boli odsúhlasené
per rolam elektronicky v rámci emailovej komunikácie, aby v prípade súhlasu, ktorý bol jednohlasný
mohlo byť zabezpečené podávanie žiadostí o NOI grant ešte pred osobným stretnutím členov VR NOI
v rámci jej zasadnutia.
2. Dr. Rečková informovala o možnostiach žiadostí o granty EÚ – napr. v rámci programov EU4Health,
Mission Cancer. Štyri doterajšie výzvy boli spoločne prekonzultované – v rámci ich zamerania nebol
priestor na zapojenie sa. Výzvou na Slovensku je hlavne chýbajúca projektová infraštruktúra priamo
v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ale aj v NOI, ktorá je pre daný typ grantovej účasti nevyhnutná.
V prípade ďalších existujúcich výziev, o ktorých sa NOI dozvie, bude členov VR NOI informovať a spoločne
hľadať možnosti zapojenia sa v prípade prítomného potenciálu na Slovensku.
3.+ 4. Následne VR NOI prediskutovala úlohy vyplývajúce z aktualizovaného NOP s AP na roky 2021-2025,
za ktoré je spoluzodpovedná:
AP3: Diagnostika, liečba a následná starostlivosť
Aktivita č. 1: Mapovanie potrebných krokov a návrh ich implementácie pre zlepšenie diagnostiky a liečby
v onkológii na Slovensku vo viacerých oblastiach (obdobie: 2021-2022)

V rámci legislatívy je v súčasnosti je MZSR pripravovaná novela zákona č. 362 /2011 Z.z., ktorá by mala
zlepšiť dostupnosť onkologickej liečby. V súčasnosti v rámci NOI bude prebiehať ďalšie mapovanie
potrebných krokov.
Aktivita č. 2: Príprava a predloženie legislatívnych návrhov podľa identifikovaných výsledkov mapovania
(aktivita č. ) (obdobie: 2021-2025)
návrh konkrétnych riešení na základe komplexnej správy z mapovania by malo predkladať MZ SR a úlohou
ďalších zodpovedných subjektov by malo byť spripomienkovanie a doplnenie návrhu
Aktivita č. 8: Vypracovanie aktualizovanej koncepcie klinickej, pediatrickej, radiačnej a chirurgickej
onkológie (vrátane zdravotno-sociálnych aspektov a adolescentnej onkológie). (obdobie 2021-2022)
Úloha:
- zistiť kto predkladá na MZ SR koncepciu, vrátene postupu (Dr. Rečková)
- zaslať súčasné drafty aktualizovaných koncepcií (klinická onkológia a radiačná onkológia) členom VR NOI
(Dr. Rečková)
Aktivita č. 10: Vypracovanie metodiky sledovania pacientov po onkologickej liečbe u VLD – príslušné
legislatívne zmeny, implementačný plán. (obdobie: 2023-2025)
- v súčasnosti nie sú jasné pravidlá odoslania onkologického pacienta po ukončení onkologickej
starostlivosti do starostlivosti všeobecného lekára pre dospelých (VLD) (napr. po 5 rokoch, resp. kedy,
koho ...),
- v prípade odoslania do starostlivosti VLD, by mal onkológ vypracovať plán sledovania pacienta po
onkologickej liečbe, pričom je potrebné stanoviť aké vyšetrenia a v akých časových horizontoch môže
všeobecný lekár požadovať aby mu zdravotné poisťovne tieto výkony refinancovali (plán je už vypracovaný
v rámci draftu aktualizovanej koncepcie KO),
- v ideálnom prípade by malo byť vypracovanie plánu následnej starostlivosti onkológom pre VLD
preplácané zdravotnou poisťovňou ako výkon, s ohľadom na význam a časovú i odbornú náročnosť,
Úloha: pripraviť draft metodiky sledovania pacientov po onkologickej liečbe u VLD a zaslať na dopracovanie
členom VR NOI (Dr. Rečková)
Aktivita č. 11: Vypracovanie konceptu a implementačného plánu práce multidisciplinárnych tímov na
Slovensku vrátane konzultačnej zahraničnej spolupráce. (obdobie: 2023-2025)
- aktuálne existuje určitá forma pravidelnej konzultačnej zahraničnej spolupráce v oblasti pediatrickej
onkológie
- problém pre zaradenie slovenských špecializovaných onkologických pracovísk do multidisciplinárnych
konzultačných tímov predstavujú hlavne rozdielne štandardy pracovísk v zahraničí a na Slovensku
- veľmi špecifická je v zahraničí oblasť rádioterapie
AP4: Výskum, vývoj a vzdelávanie
Aktivita č. 1: Mapovanie potrebných krokov a návrh ich implementácie pre zlepšenie výskumu a vývoja
v onkológii na Slovensku vo viacerých oblastiach (obdobie: 2021-2025)
Úlohy:
- je potrebné legislatívne zadefinovať pojem akademické klinické skúšanie, ktoré má svoje špecifiká
v porovnaní s komerčnými KS – Dr. Rečková ziniciuje stretnutie právnika NOI dr. Štukovského s vedúcou

OKŠ NOÚ Dr. Světlovskou a koordinátorkou KS v NÚDCh Dr. Mojzešovou s cieľom nadraftovania
iniciálneho obsahu
- doplniť katalóg pracovných činností o koordinátorov KS (osloviť Dr. Svetlovskú, vedúcu OKŠ NOÚ, ktorá už
podklady v minulosti vypracovala a zistiť stav a možnosti implementácie na MZ SR)
Aktivita č. 2: Vypracovanie koncepcie onkologického translačného a klinického výskumu na Slovensku
(obdobie: 2022-2023)
Úloha: Pripraviť draft príslušnej koncepcie a zaslať ho na dopracovanie členom VR NOI. (Dr. Rečková)
Aktivita č. 14: Posilnenie funkčnej infraštruktúry akademického klinického výskumu – systémová podpora
koordinácie klinického výskumu v centrách akademického klinického skúšania (obdobie: 2022-2025)
- zabezpečenie 3 koordinátorov financovaných z rozpočtu NOI, ktorí budú umiestnení v hlavných
onkologických centrách (západ, stred, východ Slovenska) a budú predstavovať hlavne administratívnu
podporu pre lekárov zapojených do akademických KŠ priamo v centrách KS, pričom nie je vylúčená
spolupráca na komerčných KŠ za účelom prehĺbenia skúseností s KŠ (je nutné konkretizovať ich úlohy
a mzdové podmienky)
5.Ďalšie stretnutie VR NOI bolo predbežne navrhnuté na začiatok roku 2022 a schvaľovanie žiadostí
o poskytnutie grantu NOI bude prebiehať „per rollam“.

Zapísala: Ing. Kristína Bubelínyová
Skontrolovala: MUDr. Mária Rečková, PhD.
Schválili: členovia VR NOI prítomní na zasadnutí.

V Bratislave, 25.10.2021

