
M i n i m á l n y   š t a n d a r d  pre špecializačný štúdijný program 

v špecializačnom odbore   r a d i a č n á   o n k o l ó g i a 

 

 

Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Radiačná onkológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá teóriou a praxou 
liečebnej aplikácie ionizujúceho žiarenia uplatnením vedeckých poznatkov 
rádiobiológie a rádiofyziky. 

2. Špecializačné štúdium trvá 5 rokov. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

v doktorskom štúdijnom programe v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo. 
 
 
Organizácia ďalšieho vzdelávania v radiačnej onkológii a podmienky pre vykonanie 
špecializačnej skúšky: 

1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru 
2. krok – kontakt s Katedrou radiačnej onkológie LF SZU telefonicky (02/32249155), e-

mailom (eboljesi@ousa.sk) alebo osobne. Zakúpiť povinný Záznamník výkonov 
všeobecný v pokladni SZU a ESTRO log-book si vytlačiť z prílohy. 

3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu 
schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha) 

4. krok – 1x ročne v 2., 3., 4. roku štúdia povinné 2-dňové školiace miesto (ŠM) za 
účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických 
vedomostí a praktických zručností. 

5. krok – v 4. roku požiadať o pridenie témy špecializačnej práce. 
6. krok – v 5. roku štúdia absolvovať 8-týždňový predpísaný kurz pred špecializačnou 

skúškou a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva , ktorý je už 
súčasťou skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 5-rokoch klinickej praxe 
zaslať prihlášku v dostatočnom predstihu na špecializačnú skúšku na študijné 
oddelenie LF SZU. 

 
 
 
 
Nadobudnuté  teoretické  poznatky  počas špecializačného štúdia v špecializačnom 
študijnom programe v špecializačnom odbore: radiačná onkológia 

A. Časť všeobecná :  
1. Všeobecná onkológia 

- biológia nádorového rastu 
- epidemiológia zhubných nádorov 
- etiológia nádorov 
- prevencia zhubných nádorov, screening, včasná dg, zdravotná 

výchova obyvateľstva 
- základy patológie nádorov 
- symptomatológia, paraneoplastické prejavy zhubných nádorov 
- základné diagnostické postupy 

 



- klasifikácia, staging, prognostické faktory 
2. Rádiobiológia 

- interakcia žiarenia  s hmotou 
- biologické účinky žiarenia 
- včasné a neskoré zmeny po ožiarení 
- odpoveď zhubného nádoru na liečbu žiarením 
- rádiosensitivita a rádiorezistencia na úrovni buniek, tkanív 

a nádorov, tolerančné dávky 
- dávka – čas - frakcionácia, LET, RBE, BED, NTCP 
- O2 + rádiosenzibilizátory, rádioprotektory  

3. Rádiofyzika, radiačná onkológia 
- štruktúra atómu 
- rádioaktívny rozpad 
- žiarenie korpuskulárne a elektromagnetické 
- rádioizotopy 

 
- RTG trubica, RTG terapia 
- Lineárny urýchľovač, é terapia, x žiarenie 
- CO60 ožarovač 
- brachyterapia 
- cyklotrón, využitie častíc v rádioterapii 
- absorbovaná dávka 
- Špecifikácia cieľového objemu (v externej terapii + brachyterapii) 
- 2D, 3D plánovanie 
- princíp konformálnej RT a IMRT 
- technické aspekty IMRT, verifikácia 
- špeciálne techniky (IORT, stereotaxia.TBI, TSI ....) 
- základy klinickej dozimetrie 
- QA, QC v rádioterapii 

4. Rádioprotekcia 
- generálna filozofia, ALARA 
- stochastické, deterministické účinky 
- riziko sekundárnej malignity 
- dávkové limity, profesné a verejné 
- EU legislatíva 
- Atómový zákon 

5. Zobrazovacie metódy a cieľový objem 
- využitie zobrazovacích metód radiačnej onkológie (CT, PET, MRI 

...) 
- stanovenie GTV, CTV,PTV,OR  
- ICRU doporučenia 

 
 
 

6. Základy klinického výskumu 
- hodnotenie odpovede, toxicity 
- interpretačné analýzy 

7. Manažment  a ekonomické aspekty rádioterapie 
- kalkulácia ceny 
- predikcia potrieb, systém obnovy, preplácanie poisťovňou 



- organizácia onkologickej starostlivosti 
8. Princípy liečby zhubných nádorov 

- liečba radikálna, paliativna 
- liečba chirurgická 
- liečba radiačná 
- chemo a hormonoterapia 
- iné liečebné modality (ww – Watchfull-waiting) 
- voľba liečebného postupu 
- sledovanie pacientov 
- podporná liečba 
- psychosociálne aspekty liečba a kvalita prežívania 
- terminálna starostlivosť 
- posudzovanie práceneschopnosti 

 
B. Časť špeciálna:  
I. Hlava krk 

- larynx 
- ústna dutina 
- oropharynx 
- hypopharynx 

 
- nasopharynx 
- slinné žľazy 
- PND 
- štítna žľaza 

II. GIT 
- pažerák 
- žalúdok 
- tenké črevo 
- hrubé črevo/rektum 
- anus 
- žlčové cesty 
- pečeň 
- pankreas 

III. Pľúca/mediastinum 
- NSCLC 
- SCLC 
- Tymómy/tumory mediastína 
- mesoteliom 

IV. Nádory kostí a mäkkých tkanív 
V. Nádory kože 

VI. Nádory prsníka 
VII. Gynekologické nádory 

- cervix 
- corpus 
- ovária a túby 
- vagína 

 



- vulva 
VIII. Genito-urinárny trakt 

- prostata 
- močový mechúr 
- testes 
- obličky 
- uretery 
- uretra 
- penis 

IX. Nádory oka  
X. Lymfómy a leukémie 

- LGR 
- NHL 
- Leukémia 
- myelóm, plazmocytóm 
- TBI 
- TSI 

XI. Nádory CNS 
XII. Nezistené origo 
XIII. Paliácia 

- Kostné metastázy 
- Mozgové metastázy 
- Kompresia miešna 
- Syndróm véna cava  superior 
- Obštrukcia 
- Krvácanie  

 
XIV. Opakovaná liečba žiarením 
XV. Detské malignity 
XVI. Nenádorová rádioterapia 

  

Rozsah praktických zručností a skúseností:  
 
-         praktická schopnosť klinických vyšetrení (interné, gynekologické, ORL, neurologické) 
-         hodnotenie zobrazovacích metód (CT, MR, PET, RTG, USG) 
-         hodnotenie laboratorných vyšetrení 
-      stanovenie TNM 
-         orgánová topografia  
-      práca na simulátore, virtuálna simulácia 
-         stanovenie GTV, CTV, PTV, OR 
-     definícia liečebného objemu 
-     plánovanie liečby žiarením s použitím plánovacích systémov z aspektu lekára (externá 

terapia, brachyterapia...) 
-     hodnotenie DVH, dávkovej distribúcie v požadovanom objeme – kontrola 

nádoru/potenciálne poškodenie 
-       zadávanie nových pacientov na lineárnom urýchlovači, nastavenie, verifikácia, 

korekcia   
-     voľba a zhotovenie fixačných pomôcok pre radiačnú techniku  
-     voľba frakcionačnej schémy ožarovania 



-     brachyterapeutické aplikačné techniky 
-     techniky aplikácie základnej chemoterapie 
-     schopnosť identifikácie a využitia prognostických faktorov 
-     schopnosť voľby terapeutického postupu podľa štádia ochorenie, PS 
-     hodnotenie efektu liečby žiarením, komplikácií a ich liečba 
-     rozhodnutie o možnosti terapie (ambulantná, verzus externá, kombinácia  s inými  

liečebnými modalitami – CHT, biologická liečba) 
-     modifikácia radiačnej techniky + schémy individuálne podľa aktuálneho stavu pacienta 
-     spolupráca s ostatnými špecialistami 
‐        komunikácia s pacientom a rodinou pacienta      

  

 

 

Minimálny počet zdravotných výkonov  

 

Príjem, vyšetrenie, liečba, prepustenie a sledovanie onkologických pacientov 450‐500 (maximálne 

250/rok). 

Lokalita/pacient                                počet 

1. hlava a krk                                      50 
2. zažívací trakt                                  50 
3. pľúca, mediastínum                        40 
4. kosť a mäkké tkanivá                      15 
5. koža                                                 15 
6. prsník                                               60 
7. gynekológia                                     60 
8. genitourinárny trakt                         40 
9. lymfómy a leukémie                        30 
10. CNS                                                 30 
11. TU z neznám. primár. ložiska          10 
12. Paliatívna terapia (napr. kosti,                                                                                          

mozog, pľúca, miechy)                     40 
13. Nádory detské, očné,                                                                                           

nenádorová terapia a recidívy           60 
14. Vykonanie aplikácií brachyterapie  100 

 
 
 

Organizačná forma špecializačného štúdia 
Okopírované z Vestník MZ SR, Osobitné vydanie,15.10.2010, ročník 58, s. 164-166. 

 
 
MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 
RADIAČNÁ ONKOLÓGIA 
 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 



 
1. Radiačná onkológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá teóriou a praxou liečebnej 
aplikácie ionizujúceho žiarenia uplatnením vedeckých poznatkov rádiobiológie a rádiofyziky. 
2. Špecializačné štúdium trvá päť rokov. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom 
programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. 
b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon 
špecializovaných 
pracovných činností 
 
Položka 1 
 
Rozsah teoretických vedomostí 
1. rádiobiológia, klinická fyzika, klinická onkológia, nukleárna medicína, rádiológia, všeobecné lekárstvo, radiačná 
hygiena a medicínska etika, 
2. indikácie a kontraindikácie liečby žiarením u onkologických a neonkologických ochorení, radiačné techniky, 
3. etiológia a patogenéza onkologických chorôb, ich vývoj, symptomatológia a štádiá, 
4. princípy chemoterapie, indikácie a riadenie suportívnej a symptomatickej liečby, znalosti o nežiaducich 
účinkoch 
liečby, 
5. biologické a funkčné testy, medicínske zobrazovacie techniky, 
6. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
 
Položka 2 
 
Rozsah praktických zručností a skúseností 
 
Oddiel 1 
Minimálny počet zdravotných výkonov 
 
A. 
1. príjem, vyšetrenie, liečba, prepustenie a sledovanie onkologických pacientov 450 – 500 
(najviac 250 ročne) 
2. vypracovanie ožarovacích plánov v spolupráci s rádiofyzikom na 
plánovacej konzole z CT vrátane simulácie 500 
3. nádory hlavy a krku 50 
4. nádory gastrointestinálneho traktu 50 
5. nádory pľúc a mediastína 40 
6. nádory kostí a mäkkých tkanív 15 
7. nádory kože 15 
8. nádory prsníka 60 
9. nádory gynekologické 60 
10. nádory genitourinárneho traktu 40 
11. lymfómy a leukémie 30 
12. nádory centrálneho nervového systému 30 
13. nádory z neznámeho primárneho ložiska 10 
14. paliatívna terapia (napríklad kosti, mozog, pľúca, miecha) 40 
15. nádory detské, očné, nenádorová terapia a recidívy 60 
16. vykonanie aplikácií brachyterapie 100 
 
B. Praktické skúsenosti 
 
1. klinické vyšetrenia (interné, gynekologické, per rectum), 
2. hodnotenie zobrazovacích metód, 
3. hodnotenie laboratórnych vyšetrení, 
4. práca na simulátore, 
5. plánovanie liečby žiarením s použitím plánovacích systémov z aspektu lekára (externá terapia, brachyterapia), 
6. orgánová topografia, 
7. zadávanie GTV, CTV, PTV, OR 
8. brachyterapeutické aplikačné techniky, 
9. techniky aplikácie základnej chemoterapie. 
 
Oddiel 2 
Nácvik techník komunikácie 
1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, 
2. verbálna a neverbálna komunikácia, 
3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov. 



 
c) Organizačná forma špecializačného štúdia 
 
A. Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva 
z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. 
 
1.Požadovaná minimálna infraštruktúra výučbového zdravotníckeho zariadenia: 

 
1.1. 2 megavoltové ožarovače (z toho aspoň 1 lineárny urýchľovač s elektrónmi), 
1.2. simulátor, 
1.3. plánovací systém, 
1.4. brachyterapia, 
1.5. kompletná dozimetria, 
1.6. minimálne personálne vybavenie: dvaja radiační onkológovia, dvaja rádiofyzici, 
1.7. minimálne počty liečených pacientov (približne 500/ročne), 
1.8. dostupnosť knižníc a internetu. 
 
B. Ak pracovisko nespĺňa hore uvedené podmienky, je potrebná 12-mesačná odborná stáž na pracovisku 
s uvedenou infraštruktúrou. Absolvuje 10 týždňov školiacich akcií. Špecializačné štúdium sa ukončí 
špecializačnou 
skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. 
 
d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých 
pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 
 
1. vnútorné lekárstvo 3 mesiace 
2. chirurgia 3 mesiace 
3. rádiológia (zobrazovacie techniky) 2 mesiace 
4. nukleárna medicína 15 dní 
5. klinická (internistická) onkológia 2 mesiace 
6. radiačná onkológia 48 mesiacov 

 


