
▪ Získanie cenných vedomostí v najnovších
terapeutických postupoch pri GU malignitách

▪ Nadviazanie spolupráce s expertmi na liečbu GU
malignít v MSKCC

▪ Terapeutické rozdiely v MSKCC → možnosti
vylepšenia postupov na Slovensku

▪ Nadviazanie spolupráce s výskumným tímom prof.
Feldmana
▪ vytvorenie vlastného výskumného plánu
▪ príprava 2 manuskriptov s originálnymi

výsledkami
▪ podaná žiadosť o grant VEGA na výskum CS

u TGCTs v roku 2020
▪ prezentácia výsledkov vlastnej práce na GU

ASCO 2020
▪ Možnosti študijných grantov pre kolegov v SR
▪ Sústavné vzdelávanie → semináre/prednášky na

domácich pracoviskách

MSKCC-stáž MSKCC-stáž 

Záver

MSKCC-stáž

▪ MSKCC- 1 z najstarších  a najväčších nemocníc na
svete- založená v r.1884 v New Yorku

▪ 18 budov→ 18 centier
▪ 473 hospitalizačných lôžok
▪ > 23 000 hospitalizovaných/ročne

▪ nezávislá inštitúcia > 130 rokov
▪ > 17 tis.- lekárov, vedcov, zdravotných sestier a

ďalších administratívnych zamestnancov
▪ základný, translačný výskum → 8 programov→

19 kolaborujúcich výskumných centier
▪ > 1130 otvorených klinických štúdií
▪ možnosti stáží na stránke www.mskcc.org

▪ prihláška on-line
▪ observeri z celého sveta → 400-500/ročne
▪ viac ako 60 programov pre observerov

▪ 3-mesačná stáž v Sidney Kimmel Center
špecializovanom na liečbu urogenitálnych (GU)
malignít pod vedením  prof. Darrena Feldmana-
experta na testikulárne nádory z germinatívnych
buniek (TGCTs)

▪ Možnosť spolupráce s expertmi v MSKCC na
liečbu GU malignít/spolutvorcami medzinárodných
odporúčaní pre karcinóm prostaty, obličky a
močového mechúra

▪ Možnosť získania cenných vedomostí
▪ V ambulantnej, nemocničnej starostlivosti
▪ Multidisciplinárne semináre/prednášky
▪ Výskumné stretnutia/operácie

▪ Vlastná retrospektívna štúdia
▪ Zhodnotenie biomarkerov pľúcneho

poškodenia ako prediktívnych  faktorov rozvoja
ARDS v rámci choriokarcinómového syndrómu
(CS) pri pokročilých TGCTs

Názov práce: Choriokarcinomový syndróm pri pokročilých testikulárnych geminatívnych
nádoroch. Skúsenosti zo stáže v Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NY, USA. 
Meno a priezvisko, pracovisko, telefón, email: MUDr. Katarína Rejleková PhD.
NOÚ Bratislava, 02/59 378 257, katarina.rejlekova@nou.sk 
Školiteľ, pracovisko: Darren R. Feldman, MD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 
New York, USA
NOI grant č. 20190826/SVKNOI/1

Národný onkologický inštitút bol zriadený Ministerstvom zdravotníctva SR 
v Národnom onkologickom ústave 1.8.2018. Hlavným poslaním je slúžiť
ako klinicko-výskumná, akademická a vzdelávacia platforma pri napĺňaní 
cieľov Národného onkologického programu.

NOI granty na krátkodobé zahraničné stáže

                      Dni
              mladých onkológov202010. - 12.

september
Hotel Slovan
     Tatranská Lomnica

16 .ročník

Táto prezentácia bola podporená spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o. Spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. však nijako neovplyvňovala obsah, rozsah a ani formulácie textu tejto prezentácie.
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