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V dňoch 28. až 30. novembra 2013 sa
vo veľkej a malej zasadacej miestnosti
Magistrátu mesta Košice uskutočnil v poradí už sedemnásty ročník Košických chemoterapeutických dní. Organizátormi podujatia
boli Slovenská chemoterapeutická spoločnosť,
Slovenská onkologická spoločnosť, Slovenská
lekárska spoločnosť (SLS) – sekcia onkologických sestier, Východoslovenský onkologický
ústav (VOÚ), a. s., Košice, Slovenská komora
sestier a pôrodných asistentiek, Lekárska fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) Košice
a Liga proti rakovine – pobočka Košice. Záštitu
nad ním prevzali JUDr. Z. Zvolenská, ministerka
zdravotníctva SR, prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc.,
rektor UPJŠ a MUDr. R. Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice. Prezidentkou konferencie
bola doc. MUDr. M. Wagnerová, CSc. Odborný
program XVII. košických chemoterapeutických
dní tvorilo 33 prednášok, rozdelených do 5 blokov. Po prednáškach nasledovala tradične dlhá,
vášnivá a plodná diskusia, ktorá pokračovala
v kuloároch.
Vzťahu medzi infekciou a obezitou
(V. Krčméry), genetike v patológii a patológii v genetike kolorektálneho karcinómu
(M. Kalman), minulosti, prítomnosti a budúcnosti onkológie (B. Konopásek), biologickej liečbe
v terapii kolorektálnych karcinómov (T. Šálek),
systémovej liečbe hepatálnych metastáz kolorektálneho karcinómu (Ľ. Petruželka), nezodpovedaným otázkam v manažmente adenokarci-

nómov gastroezofageálnej junkcie (J. Dolinský),
pokroku v perorálnej liečbe pokročilého karcinómu žalúdka (J. Abrahámová), platinovým derivátom pri triple negatívnych karcinómoch prsníka
(S. Špánik) a možnostiam monoterapie pri predliečených metastatických karcinómoch prsníka
(P. Tesařová) bol venovaný prvý blok, v ktorom
zaznelo 9 prednášok.
Druhý blok tvorilo 5 prednášok venovaných
autofluorescencii v diagnostike nádorov hlavy
a krku (M. Almaši), analýze súčasných výsledkov
liečby cetuximabom pri nádoroch hlavy a krku
(Z. Mechl), 20 rokom gestačnej trofoblastickej
choroby na Slovensku (J. Šufliarsky), novým
biologickým liekom a ich perspektíve pre zaradenie do praxe (M. Mego) a farmakoekonomike
niektorých vybraných nových cielených liekov
(D. Tomek).
Liečba relapsu/progresie Hodgkinovho
lymfómu (Ľ. Drgoňa), vzťah medzi statínmi
a malígnymi nádormi (B. Mladosievičová), riziká
a dôsledky vaskulárnej toxickosti (M. Ľ. Jurga),
prelomová bolesť (T. Dančíková) a potraviny ako
rizikový faktor pre vznik nádorových ochorení
(J. Mojžiš) boli témami tretieho bloku, v ktorom
zaznelo 5 prednášok.
Vo štvrtom bloku zaznelo 7 prednášok venovaných vzťahu medzi mamografickou denzitou
a rizikom karcinómu prsníka (V. Bella), indikáciám
na PET/CT vyšetrenie v onkologickej diagnostike
(E. Nižňanská), prínosu NMR v diagnostike nádorov hrubého čreva (L. Frigová), operačnej lieč-

be neoplázií vulvy (J. Dudičová), novým antibiotikám v onkológii (A. Demitrovičová), Clostridium
difficile a jeho reálnemu riziku pre onkológiu
(P. Jarčuška) a nosičstvu vírusovej hepatitídy ako
riziku pre onkologických pacientov (I. Schréter).
Na otázku rádioterapie pre všetky včasné
karcinómy prsníka a DCIS (P. Dubinský), chemoterapiu v kuratívnej liečbe hormón dependentného karcinómu prsníka (D. Brančíková),
postavenie rádioterapie v liečbe karcinómov
prostaty (M. Lafférs), perspektívy systémovej
liečby karcinómu prostaty (I. Andrašina), súčasný stav liečby metastatických RCC (T. Packaň),
multidisciplinárny prístup k liečbe urotelových
invazívnych karcinómov (R. Hrubý) a polstoročie
klinickej fyziky v radiačnej a klinickej onkológii
(P. Matula) sa zameral posledný blok, v ktorom
zaznelo 7 prednášok.

IX. konferencia sestier pracujúcich
v onkológii a IX. pacientsky seminár
Paralelne so XVII. košickými chemoterapeutickými dňami sa dňa 28. novembra 2013
uskutočnila IX. konferencia sestier pracujúcich v onkológii a dňa 30. novembra 2013
IX. pacientsky seminár. Súčasťou pacientskeho seminára boli aj ukážky klubovej činnosti,
výstavka ručných prác a fotografií.
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