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Kontaktné údaje: 

OSU James Cancer Center - stáž

Ohio State University James Cancer Center & Solove 
Research Institute:
• 3. najväčšie komplexné onkologické centrum v USA
• náklady na konštrukciu: 1.1 bil USD
• 21 poschodí, 14 operačných sálov
• 306 štandardných lôžok, 140 lôžok intenzívnej

starostlivosti
• > 500 otvorených klinických štúdií

Department of Radiation Oncology:
• 180-200 pacientov k ERT/deň
• 7x Varian TrueBeam™
• 2x Varian Edge™
• 1x Leksell GammaKnife Icon™
• 1x operačný sál pre 3-D BRT s vlastným MR
• simulátory: 2x CT, 1x PET/CT, 1x MR
• Mobetron™ 2. generácie pre intraoperačnú RT (IORT)
• 1-mesačná stáž na Department of Radiation Oncology

OSU James Cancer Center, Clinic B, špecializovanej na
liečbu primárnych nádorov hlavy a krku a ich recidív
formou najmodernejších ožarovacích techník

• 27 atestovaných radiačných onkológov, členov fakulty

OSU James Radiation Oncology Clinic B
• práca na špecializovanej onkoORL ambulancii v USA:

vyšetrovanie nových pacientov, sledovanie pacientov
po liečbe, flexibilná endoskopia

• odlišnosti v kontúrovaní cieľových objemov a plánovaní
rádioterapie nádorov ORL oblasti s využitím
volumetricky modulovanej rádioterapie (VMAT) a
stereotaktickej rádioterapie (SBRT)

• účasť na multidisciplinárnych komisiách a schvaľovaní
ožarovacích plánov

• manažment HPV-asociovaného karcinómu orofaryngu
• účasť pri nábore pacientov do prebiehajúcich

klinických štúdií Radiation Therapy Oncology Group
• manažment recidivujúcich a duplicitných nádorov ORL

oblasti z pohľadu radiačného onkológa: reiradiácia s
využitím techník VMAT, SBRT, IORT elektrónmi, HDR
192Ir 3-D MRI navigovanej multikatétrovej
brachyterapie a protónovej rádioterapie

• oboznámenie s najmodernejšími terapeutickými
postupmi a ich implementácia na domácom
pracovisku

• nadviazanie spolupráce na spoločnom výskumnom
projekte

• možnosť dohodnutia stáže aj pre ďalších kolegov z
našej kliniky (radiační onkológovia, klinickí fyzici,
laboranti)

• vytvorenie vlastného výskumného plánu a
zahraničnej publikácie venovanej reiradiácii

• vytvorenie personálnych kontaktov s prestížnymi
špecialistami z oblasti radiačnej onkológie v USA a
možnosť osobnej konzultácie zložitých pacientov v
prípade potreby

• bezplatný univerzitný login a prístup ku všetkým
článkom vo vedeckých databázach PubMed, Medline,
Scopus, UpToDate

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.
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