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Správa zo schôdze zasadnutia členov výboru
Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti
Vysoká škola sv. Alžbety, Bratislava
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Prítomní: Beržinec Peter, Drgoňa
Ľuboš, Jarčuška Pavol, Krčméry Vladimír,
Wagnerová Mária
Ospravedlnení: Beniak Juraj,
Demitrovičová Andrea, Jankurová Jana,
Jonáš Peter, Mardiak Jozef, Pritzová Eva,
Šufliarsky Jozef
Výborová schôdza sa konala počas kurzu tropickej medicíny 3. mája 2019.
Výborovú schôdzu otvorila doc. MUDr. M.
Wagnerová, CSc., prezidentka SCHS.
V úvode v skratke odzneli informácie
o činnosti spoločnosti. Účastníkmi bola vysoko hodnotená spolupráca oboch spoločností SCHS a SOS pri organizácii kľúčových
odborných podujatí, ako sú Bratislavské
onkologické dni a Košické chemoterapeutické dni. Všetky doterajšie podujatia boli
úspešné a spolupráca oboch spoločností pri
ich realizácii bude pokračovať.
Následne priebeh pracovnej
schôdze bol venovaný ďalšej činnosti SCHS
v prípade odchodu do dôchodku jej prezidentky. Toto veľmi úzko súvisí aj s vydávaním časopisu Acta chemotherapeutica.
Výbor SCHS konštatoval, že pracovný plán z minulej schôdze sa uskutočnil
podľa programu. V roku 2018 prebehli obe
plánované ťažiskové edukačné aktivity.
V máji sa uskutočnil intenzívny kurz
chemoterapie v priestoroch Vysokej školy
sv. Alžbety na Námestí 1. mája v Bratislave.
Kurz bol organizovaný 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, problémy tropických chorôb.
Na kurze sa zúčastnilo viac ako 50 členov prihlásených prostredníctvom Slovenskej
zdravotníckej univerzity. Prednášky boli
zabezpečené z veľkej časti členmi výboru
SCHS. Programy boli rozoslané na zvláštnej
pozvánke pre prihlásených účastníkov. Každý
účastník získal certifikát o absolvovaní kurzu.

Na kurze sa zúčastnili aj významní zahraniční
spolupracovníci katedry tropických chorôb.
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 XXII. KE chemodni.
Výbor SCHS za účinnej pomoci výboru SOS pripravil XXII. ročník Košických
chemoterapeutických dní, 14. konferenciu
sestier a 14. pacientsky seminár. Aj toto podujatie bolo organizované so zreteľom naplnenia kritérií zákona o lieku. Organizačný
výbor košických chemodní pracoval v nezmenenej zostave. Spoluprácu zabezpečili
SOS, VOÚ, a. s. Košice, LF UPJŠ a pobočka
LPR Košice. Išlo o edukačnú aktivitu v oblasti antiinfekčnej a antineoplastickej chemoterapie, molekulárnej biológie, rádioterapie,
diagnostiky a podpornej liečby. Konferencia
získala 15 kreditov pre účastníkov a ďalších
10 pre aktívnych účastníkov. Účasť bola vysoká, na tejto medzinárodnej konferencii sa
prezentovalo viac ako 200 lekárov, účasť
sestier sa udržala na 150 účastníkoch a 300
pacientoch.
SCHS sa zúčastnila na príprave mnohých ďalších odborných aktivít na Slovensku:
Sekcama, Dni mladých onkológov, BOD a 10.
Onkofórum, Oncospektrum a mnoho ďalších.
Počas XXII. ročníka KE chemodní
sme zaznamenali závažné problémy pri financovaní kongresu. Niekoľko farmaceutických firiem nesplnilo ponúknutú finančnú
podporu podujatia, v dôsledku čoho vznikol
finančný deficit. Tento sa v začiatku roka
2019 po významnej finančnej pomoci SOS
(4 000 eur) podarilo vyrovnať.
Vydávanie časopisu Acta chemotherapeutica bolo takisto ohrozené vo svojej
periodicite a opakovane kritizované zo
SLS a ministerstva kultúry. Začiatkom roka 2019 sa vydali ďalšie čísla ACTA, takže aj
táto záležitosť bola urovnaná k spokojnosti.
V roku 2019 sa plánujú do tlače ďalšie dve
čísla, jedno prevažne s tematikou antiin-
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fekčnej liečby (prof. Krčméry) a ďalšie s onkologickou tematikou (doc. Wagnerová).
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 účte SLS pre SCHS bol za uplynulý rok konštatovaný zostatok/prebytok
približne 3 400 €. Vzniknuté finančné nezrovnalosti sa vysvetlili.
Členská základňa má momentálne
97 platných členov. Prítomní navrhli na rozšírenie členskej základne využívať všetky
možné príležitosti a oslovovať hlavne mladých kolegov na vstúpenie do radov SCHS.
Na výbore sa prediskutovali prípadné zmeny v organizácii spoločnosti ku koncu roka 2019, keď prezidentka SCHS plánuje
odísť do dôchodku.
Prítomní odsúhlasili uverejňovanie
zápisníc na webovej stránke SOS, kým sa
nezriadi vlastná stránka.
Prezidentka SCHS požiadala o pomoc pri hľadaní organizátorov nasledujúcich ročníkov KE chemodni a pri vydávaní
časopisu Acta, ktoré ako jeden z mála sa
zachoval od revolúcie.
Odsúhlasil sa priestor na témy,
resp. blok prednášok na odborných podujatiach v roku 2019 venovaný geriatrickej
onkológii, kde sa nástojčivo vyžaduje aktívnejší prístup.
23. ročník KE chemodni sa plánujú
v roku 2019 na 28. – 30. november.
Funkčné obdobie výboru sa končí na
jar 2020, keď budú nové voľby.
10. máj 2019

Zaznamenala:
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Schválil:
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

