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Výbor Slovenskej
chemoterapeutickej spoločnosti:
Prítomní: Beržinec Peter, Drgoňa Ľuboš,
Jarčuška Pavol, Krčméry Vladimír, Mardiak Jozef,
Šufliarsky Jozef, Wagnerová Mária, Beniak Juraj,
Pritzová Eva, Jankurová Jana
Ospravedlnení: Demitrovičová Andrea, Jonáš
Peter,

Výbor Slovenskej onkologickej
spoločnosti:
Prítomní: Andrašina Igor, Barilla Radovan, Beniak
Juraj, Beržinec Peter, Mardiak Jozef, Mego Michal,
Sorkovská Dagmar, Špánik Stanislav, Šufliarsky
Jozef.
Člen dozornej rady: Chovanec Jozef
Ospravedlnení: Bella Vladimír, Bystrický
Branislav, Šálek Tomáš
Výborová schôdza Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (SCHS) sa konala počas
XX. košických chemoterapeutických dní 1. decembra 2016.
Výborovú schôdzu spoločne otvorili doc.
Wagnerová, prezidentka SCHS, a Dr. Andrašina,
viceprezident SOS.
V úvode v skratke odzneli informácie o činnosti oboch spoločností, ako aj vyjadrenie súhlasu s návrhom užšieho pokračovania spolupráce. Účastníkmi bola vysoko hodnotená
spolupráca oboch spoločností pri organizácii
kľúčových odborných podujatí, ako nepochybne

sú 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 Slovenskej
chemoterapeutickej spoločnosti
Výbor SCHS konštatoval, že pracovný plán
z minulej schôdze sa uskutočnil podľa programu.
V roku 2016 prebehli obe 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 a problémy tropických chorôb.
Na kurze sa zúčastnilo viac ako 50 členov
prihlásených prostredníctvom SZU. 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 XX. KE chemodní.
Výbor SCHS za účinnej pomoci výboru SOS
pripravilo XX. ročník Košických chemoterapeutických dní, 12. konferenciu sestier a 12. pacientsky seminár. Aj toto podujatie bolo organizované
so zreteľom naplnenia kritérií zákona o lieku,
ktorý vstúpil do platnosti 1. decembra 2011.
Organizačný výbor Košických chemoterapeutických dní 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
chemoterapii, molekulárnej biológii, rádioterapii,
diagnostike a podpornej liečbe. 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 účastníkov a 300 pacientov.
SCHS sa zúčastnila na príprave mnohých ďalších odborných aktivít na Slovensku: Sekcama,
Dni mladých onkológov, Bratislavské onkologické dni, 8. onkofórum, Oncospektrum a mnoho
ďalších.
Plán práce na ďalšie obdobie zahŕňa organizáciu dvoch edukačných aktivít (kurz SZU
a Košické chemoterapeutické dni). SCHS sa bude
naďalej zúčastňovať na príprave mnohých ďal-
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ších odborných aktivít na Slovensku. SCHS bude
aktívnejšie spolupracovať zo SOS.
SCHS vydala v roku 2016 trojčíslie Actachemotherapeutica venované prevažne onkologickej problematike. V roku 2017 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 11 000 eur.
Na výzvu sekretariátu SLS sa spresnila aktuálna evidencia funkcionárov výboru SCHS.
Členská základňa má momentálne 97 platných
členov. Prítomní navrhli využívať všetky možné
príležitosti a oslovovať najmä mladých kolegov
na rozšírenie členskej základne na vstúpenie do
našich radov.
Na výbore sa prediskutovali zmeny v legislatíve o sústavnom vzdelávaní.
Prítomní odsúhlasili uverejňovanie zápisníc
na webovej stránke SOS, kým sa nezriadi vlastná
stránka.
Počas roka 2016 bol realizovaný medicínsky
výskumný projekt „Stratégia používania antimykotickej profylaxie a liečby invazívnej aspergilózy
u rizikových imunokompromitovaných pacientov v SR s využitím biomarkerov.“

Tento celoslovenský projekt pracoval pod
vedením doc. Drgoňu. Finančný príspevok sa
poskytol vo výške 16 500 eur (grant od spoločnosti Pfizer).
V marci 2016 sa skončilo 4-ročné volebné
obdobie, voľby sa uskutočnili v máji v roku 2016.
Výsledky volieb boli zverejnené na výborovej
schôdzi SCHS v máji počas KURZU SZU. Detaily
boli poskytnuté mailom. Výsledky volieb boli
zverejnené aj v časopise Klinická onkológia
Odsúhlasil sa priestor na témy, resp. blok
prednášok na odborných podujatiach v roku
2017 venovaný geriatrickej onkológii, kde sa nástojčivo vyžaduje aktívnejší prístup.

Schôdza výboru Slovenskej
onkologickej spoločnosti
Schôdzu otvoril podpredseda Slovenskej
onkologickej spoločnosti (SOS) doc. Andrašina.
Informoval o katalogizácii výkonov v odbore klinická onkológia. Komisia pod vedením MUDr.
Cipkovej, MPH, priebežne riešila pripomienky. Doc.
Andrašina rozošle členom výboru podrobnejšiu
informáciu. V oblasti postgraduálneho vzdelávania Výbor SOS schválil odbornú podporu
pre podujatie Banskobystrické onkologické dni
v roku 2017. Diskutovaná bola otázka pokračovania

v podujatí Best of ASCO® Slovakia. Výbor odsúhlasil pokračovanie podujatia a platbu za licenciu vo
výške 10 000 eur. Ďalej sa diskutovalo o vhodnosti
spojenia Bratislavských onkologických dní (BAOD)
s Best of ASCO® Slovakia. Výbor sa rozhodol, že
dá možnosť vyjadriť sa v hlasovaní e-mailom
všetkým členom, t. j. aj neprítomným vzhľadom
na to, že obe podujatia pokladá za mimoriadne
významné. V ďalšom bola diskutovaná situácia
o www stránkach spoločnosti. Obnova stránok je takmer úplne dokončená. Výbor schválil odmenu vo výške 150 eur pre Mgr. Reisela a aj
pokračovanie v spolupráci pri udržiavaní a aktualizácii www stránok SOS. Štátny tajomník MZ
SR prof. Špánik a doc. Andrašina informovali
o príprave Národného onkologického programu.
Text bude členom výboru rozoslaný na pripomienkovanie. Termín ďalšej schôdze výboru bude
spresnený prezidentom SOS.

Za výbor SCHS zaznamenala a schválil:
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.,
doc. MUDr Ľuboš Drgoňa, PhD.
Za výbor SOS zaznamenal:
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

