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E. SPRÁVA ZO STÁŽOVÉHO POBYTU – KRÁTKODOBÝ PRÍNOS 
  
 
Správu so zhodnotením krátkodobého prínosu je potrebné zaslať najneskôr do 30 dní od ukončenia stáže na grant@noisk.sk. V správe 
uveďte konkrétne náplň stáže so zhodnotením splnenia cieľov a možností využitia nadobudnutých vedomostí a skúseností po návrate na 
Slovensko. K správe priložte príslušnú fotodokumentáciu. 
 
NOI Grant s jeho priradeným číslom je potrebné citovať vo všetkých publikáciách, alebo prezentáciách stážového pobytu a jeho výsledkov 
súvisiacich s NOI stážou a zaslať citáciu publikácie, alebo informáciu o konferencii na grant@noisk.sk.  

 
 
Meno, priezvisko, tituly recipienta NOI grantu: 
MUDr. Mária Kotrbancová 
 
Názov a adresa domáceho pracoviska: 
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, 
Nám. L. Svobodu č.4, 97409, Banská Bystrica 
 
Názov stážového projektu:  
Klinická prax na Oddelení detskej onkológie v Inštitúte Gustave Roussy v Paríži 
 
Dátum absolvovania stáže od – do:  
27.6.2022 – 29.7.2022 
 
Názov a adresa hosťovského pracoviska: 
Département de cancérologie de l´enfant et de l´adolescent, Institut Gustave Roussy, 114, rue Édouard-
Vaillant, 94805, Villejuif - France 
 
 
Skúsenosti získané počas stážového pobytu:  
 
Počas 5-týždňového stážového pobytu som pracovala na oddelení „La Montagne“, kde boli hospitalizovaní 
onkologickí pacienti so solídnymi nádormi vo veku 13-21 rokov a na oddelení „La Mer“, teda jednotke 
intenzívnej starostlivosti, kde ležali predovšetkým pacienti, ktorí dostali vysokodávkovú chemoterapiu 
s následnou autológnou transplantáciou krvotvorných buniek (TKB), ale aj novodiagnostikovaní pacienti 
s lymfómom či pacienti na konvenčnej chemoterapii (solídne nádory). Zúčastňovala som sa denného chodu 
oddelenia, samostatne vyšetrovala pacientov, aktívne som sa zúčastňovala veľkých vizít. Vzhľadom na to, že 
na našej klinike nerealizujeme vysokodávkovú chemoterapiu s následnou autológnou TKB, získala som nové 
skúsenosti s realizáciou liečby ako aj manažmentom nežiadúcich účinkov a komplikácií. Mohla som porovnať 
medzinárodné protokoly liečby používané vo Francúzsku, taktiež som získala nové skúsenosti s podpornou 
liečbou vo Francúzsku (nutričná podpora, rehabilitácia, liečba bolesti, paliatívna starostlivosť, prezervácia 
fertility, psychosociálna podpora, vzdelávanie počas terapie a i.), oboznámila som sa s aktuálne 
prebiehajúcimi klinickými štúdiami a s inovatívnymi liekmi. Niekoľkokrát týždenne som sa zúčastňovala 
multidisciplinárnych stretnutí („réunions de concertation pluridisciplinaire“ - RCP) – veľké všeobecné RCP 
každý utorok, kde boli prezentovaní pacienti s rôznymi druhmi solídnych nádorov, s nádormi kostí, CNS, ORL, 
s lymfómami. Prezentovali sa novodiagnostikovaní pacienti, rozhodovalo sa o ďalšom diagnostickom či 
terapeutickom postupe po interpretácii obrazovej dokumentácie rádiológom, ďalej RCP o inovatívnych liekoch 
a zaradení jednotlivých pacientov do klinických štúdií každý štvrtok a RCP zamerané na CNS nádory a na 
nádory typu neuroblastóm, nefroblastóm vždy v piatok. Práve na týchto stretnutiach som nadobudla veľa 
skúseností pri rozhodovaní o liečbe u komplikovaných klinických prípadov a vzhľadom na veľký počet 
prezentovaných pacientov som získala prehľad o širokom spektre diagnóz vrátane raritných ochorení či 
hereditárnych nádorových syndrómov. Využila som aj teoretické semináre na rôzne témy z detskej onkológie 
organizované pre mladších lekárov na klinike. Zúčastňovala som sa tiež ambulantných vyšetrení na odborných 
ambulanciách s rôznymi špecialistami (s mojou školiteľkou Dr. C. Dufour – nádory CNS, Dr. B. Fresneau – 
hepatoblastóm, germinálne nádory, dlhodobé sledovanie pacientov až do dospelého veku, Dr. J. Grill – tumory 
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CNS, výskumné projekty, Dr. L. Guerrini-Rousseau – onkogenetika, Prof. V. Minard-Colin – sarkómy, lymfómy, 
Dr. P. Berlanga – neuroblastóm, nefroblastóm, kostné nádory, Dr. Nathalie Gaspar – kostné nádory, Dr. 
Mascard – ortopéd). Na ambulanciách som taktiež nadobudla cenné skúsenosti s liečbou širokého spektra 
pacientov s rôznymi diagnózami. Lekári Inštitútu Gustave Roussy vždy ochotne odpovedali na moje otázky, 
zdieľali so mnou kompletné informácie o pacientoch, obrazovú dokumentáciu, zvolený liečebný postup 
podložený klinickými štúdiami.  
 

 
 
 
 
Využitie získaných poznatkov pre rozvoj onkológie na Slovensku:  
 
Poznatky mi určite poslúžia pre môj osobný rozvoj a vzdelávanie v odbore pediatrickej hematológie 
a onkológie a pri príprave na špecializáciu v odbore pediatrická hematológia a onkológia. Plánujem však 
nadobudnuté vedomosti a skúsenosti zdieľať aj s kolegami na mojom pracovisku. Chcela by som upozorniť 
na dôležitosť lokálnych aj národných multidisciplinárnych stretnutí, implementovať do praxe medzinárodné 
postupy v podpornej liečbe u pediatrických onkologických pacientov. Za dôležité považujem zapojenie 
Slovenska do ďalších medzinárodných klinických štúdií v pediatrickej onkológii. Práve lekári z Inštitútu 
Gustave Roussy v prípade záujmu prisľúbili spoluprácu pri snahe o zapojenie Slovenska do klinických štúdií. 
Taktiež mi ponúkli možnosť v angličtine prezentovať komplikovaných slovenských detských onkologických 
pacientov aj na online multidisciplinárnom stretnutí v Inštitúte Gustave Roussy a zdieľať názory a skúsenosti 
s ich odborníkmi. Sú ochotní tiež prijať detských onkologických pacientov zo Slovenska napríklad na 
brachyterapiu či na komplikované operácie (napríklad v onkoortopédii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto a dátum 
 
V Banskej Bystrici, 20.8.2022                    ___________________________
   
                   Podpis 


