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Správa zo schôdze spoločného Výboru
Slovenskej onkologickej spoločnosti a Slovenskej
chemoterapeutickej spoločnosti
26. november 2015, Košice
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Za Výbor SOS:
Prítomní: Andrašina Igor, Beniak Juraj, Beržinec
Peter, Mardiak Jozef, Sorkovská Dagmar, Šálek
Tomáš, Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef
Členovia dozornej rady: Chovanec Jozef
Pozvaná: Wagnerová Mária

Za Výbor SCHS:
Prítomní: Beržinec Peter, Drgoňa Ľuboš, Jonáš
Peter, Krčméry Vladimír, Mardiak Jozef, Šufliarsky
Jozef, Wagnerová Mária
Ospravedlnení: Jarčuška Pavol, Demitrovičová
Andrea
Výborová schôdza sa konala počas XIX. košických chemoterapeutických dní 26. novembra
2015 v Košiciach. Stretnutie spoločne otvorili
prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti
(SOS) MUDr. T. Šálek a prezidentka Slovenskej
chemoterapeutickej spoločnosti (SCHS) doc.
M. Wagnerová.
V úvode v skratke odzneli informácie o činnosti oboch spoločností ako aj vyjadrenie súhlasu s návrhom užšieho pokračovania spolupráce.
Účastníci vysoko hodnotili spoluprácu oboch
spoločností pri organizácii ťažiskových, kľúčových odborných podujatí, ako sú nepochybne
Bratislavské onkologické dni a Košické chemoterapeutické dni. Všetky doterajšie podujatia boli
úspešné a spolupráca oboch spoločností pri ich
realizácii bude pokračovať.
Ďalší priebeh pracovnej schôdze je zachytený už osobitne pre každú spoločnosť pri účasti
členov oboch odborných spoločností.

Schôdza Výboru SOS
MUDr. T. Šálek doplnil informácie o LII. bratislavských onkologických dňoch (BOD) – definitívny počet účastníkov bol 320, podujatie bolo znovu zhodnotené ako veľmi úspešné z organizačnej
aj odbornej stránky. V ďalšom bode prebehla
diskusia o téme LIII. BOD v roku 2016. Navrhnutá
je hlavná téma karcinóm pľúc, účastníci schôdze
a aj tí, ktorí sa na schôdzi nemohli zúčastniť, sa
ešte vyjadria korešpondenčne k otázke rozšírenia programu o ďalšie témy. MUDr. T. Šálek ďalej

informoval o podujatí Aktuality v manažmente gastrointestinálnych malignít (Bojnice), kde
participovalo 70 účastníkov – podujatie bolo
zhodnotené ako veľmi úspešné – a spolu s doc.
Beržincom o podujatí Onkofórum, ktoré malo
byť venované základom molekulárnej onkológie.
Napriek takmer 30 vopred registrovaným účastníkom bolo podujatie zrušené vzhľadom na nedostatočný záujem (počet pasívnych účastníkov
nebol násobkom počtu aktívnych účastníkov).
Ďalej bola diskutovaná otázka oddelenia Best
of ASCO® Slovakia 2016 od BOD. Výbor schválil
toto oddelenie a skoršie uskutočnenie podujatia
s hlavným cieľom zvýšiť aktuálnosť poskytnutých
informácií.
Výbor SOS odsúhlasil navrhnutie prof. S.
Špánika za predsedu Odbornej pracovnej skupiny pre antineoplastiká a imunomodulátory.
Termín ďalšej schôdze výboru SOS bude
spresnený.

Schôdza Výboru SCHS
Výbor SCHS konštatoval, že pracovný plán
z minulej schôdze sa uskutočnil podľa programu.
V roku 2015 prebehli dve plánované ťažiskové
edukačné aktivity.
V máji to bol intenzívny kurz chemoterapie,
ktorý sa uskutočnil v priestoroch Vysokej školy
sv. Alžbety na Námestí 1. mája v Bratislave. Kurz
bol organizovaný Subkatedrou chemoterapie
SZU a SCHS Účasť bola kreditovaná 5 bodmi
SACCME.
Program bol zameraný na: nové chemoterapeutiká, antibiotiká, antivirotiká na liečbu
hepatitídy C, antimykotiká, biologickú liečbu
solídnych nádorov, chemoterapiu parazitárnych
chorôb a HIV. Na kurze sa zúčastnilo viac ako 50
členov prihlásených cez SZU. Prednášky boli
zabezpečené z veľkej časti členmi výboru SCHS.
V novembri výbor SCHS za účinnej pomoci
výboru SOS pripravil XIX. ročník Košických chemoterapeutických dní, 11. konferenciu sestier
a 11. pacientsky seminár. Aj toto podujatie bolo
organizované so zreteľom naplnenia kritérií nového zákona o lieku, ktorý vstúpil do platnosti
1. 12. 2011.

Organizačný výbor Košických chemodní
pracoval v nezmenenej zostave. Spoluprácu
zabezpečili SOS, VOÚ, a. s., Košice, LF UPJŠ a pobočka Ligy proti rakovine Košice. Išlo o edukačnú
aktivitu v oblasti antiinfekčnej a antineoplastickej
chemoterapie, molekulárnej biológie, rádioterapie, diagnostiky a podpornej liečby. Konferencia
získala 11 kreditov SACCME pre účastníkov a ďalších 10 pre aktívnych účastníkov. Účasť bola
vysoká, na tejto medzinárodnej konferencii sa
prezentovalo viac ako 300 lekárov, poklesla účasť
sestier na 110 a 310 pacientov.
SCHS sa zúčastnila na príprave mnohých
ďalších odborných aktivít na Slovensku: V marci
to boli Medifórum v onkológii a Sympózium
poruchy imunity ako interdisciplinárneho problému v Rajeckých Tepliciach, v apríli Sekcama,
v septembri Dni mladých onkológov, v októbri
Bratislavské onkologické dni a 7. onkofórum
vo Vígľaši, v novembri praktické aspekty manažmentu karcinómov prsníka a celoslovenské
ATB sympózium.
Plán práce na ďalšie obdobie zahŕňa organizáciu dvoch edukačných aktivít, kurz SZU
a Košické chemoterapeutické dni. SCHS sa bude
naďalej zúčastňovať na príprave mnohých ďalších odborných aktivít na Slovensku. SCHS bude
aktívnejšie spolupracovať so SOS.
Na predminulej výborovej schôdzi sa prítomní členovia výboru rozhodli informovať
o najvýznamnejších odborných prezentáciách
v zahraničí (ASCO, ESMO, ECC, atď.) Toto predsavzatie sa naplnilo aj v programe XIX. košických
chemodní.
SCHS vydala v roku 2015 trojčíslie Acta – chemotherapeutica, venované prevažne onkologickej problematike. V roku 2016 sa plánujú do tlače
ďalšie tri čísla, jedno prevažne s tematikou antiinfekčnej liečby (prof. Krčméry) a ďalšie prevažne
s onkologickou tematikou (doc. Wagnerová).
Na účte SLS pre SCHS bol za uplynulý rok
konštatovaný zostatok/prebytok približne
11 000 eur.
Na výzvu sekretariátu SLS sa spresnila aktuálna evidencia funkcionárov výboru SCHS. Členská
základňa má momentálne 97 platných členov.
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Prítomní navrhli využívať na rozšírenie členskej
základne všetky možné príležitosti a oslovovať
hlavne mladých kolegov na vstúpenie do radov
spoločnosti.
Na výbore sa prediskutovali zmeny v legislatíve o sústavnom vzdelávaní.
Prítomní odsúhlasili uverejňovanie zápisníc
na internetovej stránke SOS, kým sa nezriadi
vlastná stránka.
Vo februári 2015 bol realizovaný charitatívny
príspevok (grant) od firmy Pfizer na medicínsky
výskumný projekt „Stratégia používania antimy-

kotickej profylaxie a liečby invazívnej aspergilózy
u rizikových imunokompromitovaných pacientov v SR s využitím biomarkerov“. Tento celoslovenský projekt bude pracovať pod vedením
doc. Drgoňu. Finančný príspevok sa poskytol vo
výške 16 500 eur.
V marci 2016 sa končí 4-ročné volebné obdobie. Voľby sa uskutočnia na jar v roku 2016.
Detaily sa poskytnú mailom.
Doc. Wagnerová informovala o aktualitách
zo SIOG Annual Meeting 2015 v Prahe. Odsúhlasil
sa priestor na témy, resp. blok prednášok na

Bardejovských onkologických dňoch venovaný
geriatrickej onkológii, kde sa nástojčivo vyžaduje
aktívnejší prístup.

Zapísali: doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.,
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

