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Správa zo schôdze Výboru
Slovenskej onkologickej spoločnosti
Bratislava, Lindner Hotel Gallery Central, 15. marec 2019
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Prítomní: Andrašina Igor, Barila Radovan,
Bella Vladimír, Bystrický Branislav,
Dubinský Pavol, Chovanec Jozef, Mego
Michal, Rečková Mária, Šálek Tomáš,
Špánik Stanislav, Šufliarsky Jozef
Ospravedlnení: Beniak Juraj, Beržinec
Peter
Členovia dozornej rady: Hrubý Richard,
Mikulová Milada, Ušáková Vanda
Druhá schôdza Výboru Slovenskej
onkologickej spoločnosti (SOS) sa konala
v Lindner Hotel Gallery Central 15. marca
2019. Účastníkov privítal prezident SOS
Stanislav Špánik.
Hlavným bodom programu bolo
vysvetlenie projektu „Štandardné postupy“ s ohľadom na žiadosť o vyjadrenie
k schváleniu Štandardných postupov
karcinómu pľúc, ktorú dostala SOS. Počas
procesu schvaľovania vzniklo množstvo
otázok, ktoré prišiel vysvetliť priamo vedúci projektu doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.
z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky (MZ SR). Ujasnený bol fakt, že
Štandardné postupy (ďalej ŠP) sú záväzné
a je potrebné sa podľa nich v klinickej praxi

riadiť, i keď v individuálnych prípadoch
existuje určitá flexibilita v prípade, že je
medicínsky odôvodnená a zaznamenaná
v zdravotnej dokumentácii. Otvorená bola
otázka týkajúca sa právnych aspektov ŠP,
ktoré v súčasnosti MZ SR nemá ujasnené,
pričom doc. Šuvada potvrdil, že ich bude
potrebné doriešiť. Otvorená, ale nezodpovedaná zostala otázka, z čoho by mali
ŠP vychádzať, či len z medicíny založenej
na dôkazoch, alebo zohľadňovať reálne
možnosti, ktoré existujú na Slovensku.
MZ SR nemá zatiaľ ujasnenú otázku prípadných sankcií za nedodržanie ŠP. K ŠP
a ich implementácii sú MZ SR plánované
workshopy pre klinikov. Keďže ŠP majú byť zverejňované na webovej stránke
MZ SR, diskutovaná bola vhodnosť vytvorenia verzie ŠP nielen pre lekárov, ale
samostatne aj pre laickú verejnosť, ako aj
publikovanie ŠP pre odborníkov formou
webového portálu. Diskutovaná bola aj
ich aktualizácia, pričom bude uskutočňovaná na ročnej báze a v prípade, že je
potrebná neodkladná aktualizácia ŠP na
základe nových informácií založených na
dôkazoch, bude aktualizácia uskutočnená
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do 10 dní, odkedy vznikne návrh na ich
implementáciu.
Ďalej boli prerokované tieto body:
1.	Za hlavnú tému Bratislavských onkologických dní v roku 2019 bola schválená „Imunoterapia“.
2.	Diskutované bolo plánovanie dátumov konferencií garantované SOS,
ktorých termíny je potrebné plánovať
tak, aby sa neprelínali.
3.	Termín podujatia, ktoré bolo počas minulých rokov organizované ako licencované podujatie Americkej onkologickej spoločnosti (ASCO®) s názvom „Best
of ASCO®“ a v roku 2019 je plánované
ako nelicencované podujatie s názvom
„Novinky z ASCO®“, bol schválený na 14.
júna 2019. Miesto podujatia bude ešte
spresnené.
4.	Výbor schválil, aby boli na stránke
SOS publikované odporúčania pre
manažment nežiaducich účinkov
imunoterapie, s ohľadom na aktuálnosť témy.
Zapísala:
MUDr. Mária Rečková, PhD.

