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Odborné podujatia

Brachyterapia karcinómu prostaty – správa z kongresu
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Dňa 15. marca 2018 sa konala
v priestoroch kongresovej časti hotela
Austria Trend Bratislava jednodňová celoslovenská konferencia o nechirurgickej
liečbe karcinómu prostaty: Brachyterapia
karcinómu prostaty. Odbornú záštitu
za podujatie prevzala Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie a hlavný odborník MZ SR pre radiačnú onkológiu
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA.
Konferencia bola zameraná prevažne
na urologické auditórium, zúčastnili sa
na nej aj mnohí radiační onkológovia.
Oficiálny počet prihlásených účastníkov bol 77. Podujatie bolo hodnotené
6 kreditmi CME (kontinuálne vzdelávanie
lekárov).
Odborný program nebol venovaný
len samotnej brachyterapii. V prvom bloku boli prednášky zamerané na modernú
diagnostiku karcinómu prostaty (bežná aj
moderná diagnostika zo strany urológa,
zobrazovacie metódy), v druhom bloku
dominovali prednášky o samotnej liečbe
(brachyterapia – permanentná implantácia), externá rádioterapia, hormonálna
liečba. V poslednom bloku boli prezentované práce o sledovaní pacientov po
brachyterapii, nežiaducich účinkoch po
brachyterapii, záchrannej liečbe po zlyhaní
primárnej liečby a manažmentu systémovej liečby karcinómu prostaty. Svojimi prezentáciami konferenciu odborne podporili
viacerí poprední odborníci zo Slovenska
(doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA,
MUDr. Vladimír Baláž, PhD., doc. MUDr.
Soňa Balogová, PhD., prof. MUDr. Michal
Mego, DrSc.), zahraničným prednášajúcim bol dr. med. Frank Kahmann z Berlína
a doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.

Dr. med. Frank Kahmann z Berlína a časť pracovného tímu z oddelenia brachyterapie z kliniky
radiačnej onkológie OÚSA

Pre mnohých pacientov s karcinómom prostaty predstavuje brachyterapia vysokoefektívnu liečebnú možnosť s priaznivým profilom nežiaducich
účinkov. V roku 2017 je to už 10 rokov, čo
poskytujeme túto liečbu pre slovenských
pacientov (november 2017), pričom vo
februári 2018 sme liečili pacienta s poradovým číslom 1 000. Brachyterapiu
prostaty poskytuje Onkologický ústav
sv. Alžbety ako jediné pracovisko na
Slovensku. Počtom pacientov a výkonov
patríme medzi popredné pracoviská
v našich geografických končinách.
Pracovný tím oddelenia brachyterapie kliniky radiačnej onkológie bol ocenený
spoločnosťou Eckert & Ziegler BEBIG za
10-ročnú spoluprácu a implantáciu viac ako
1 000 pacientov s karcinómom prostaty.
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Kongres organizovala spoločnosť SOLEN a jeho priebeh z odbornej
a organizačnej stránky zvládla výborne.
Veríme, že podujatie prispelo k zvýšeniu povedomia o brachyterapii prostaty
a prezentáciami dosiahlo vysokú odbornú úroveň.
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