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E. SPRÁVA ZO STÁŽOVÉHO POBYTU – DLHODOBÝ PRÍNOS
Správu so zhodnotením dlhodobého prínosu je potrebné zaslať najneskôr do 12 mesiacov 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.
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. Katarína Rejleková, PhD.
Názov a adresa domáceho pracoviska:
NOÚ, Klenová 1, 83310, BA
Názov stážového projektu:
študijný pobyt s cieľom vytvorenia spolupráce v rámci potenciálneho projektu - Využitie experimentálnych
modelov pre štúdium choriokarcinómového syndrómu u vysokorizikových pacientov s nádormi z
germinatívnych buniek (podaná žiadosť o grant MZSR v júli 2019).
Dátum absolvovania stáže od – do:
10.6.-6.9.2019
Názov a adresa hosťovského pracoviska:
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA
Skúsenosti získané počas stážového pobytu:
V dňoch 10.6.2019 do 6.9.2019 som sa zúčastnila študijného pobytu v Memorial Sloan Kettering Center,
MSKCC v NY, štát New York, USA, kde som mala možnosť sa oboznámiť s každodennou rutinnou prácou
ambulantnej ako i hospitalizačnej starostlivosti toho expertízneho centra pre germinatívne nádory testes
(TGCTs) pod vedením Dr. Feldmana, ale i ostatných genitourinárnych malignít (s Dr. Vossom a Dr. Carlo,
expertami na renálny karcinóm, Dr. Danillom a Dr. Abidom, expertami na prostatický karcinóm a Dr. Iyerom,
expertom na uroteliálny karcinóm). Zúčastnila som sa operácie vedenej Dr. Sheinfeldom (primárnej RPLND u
pacienta so seminómom), ktorý je celosvetovo uznávaným expertom týchto operácií. Súčasne som bola
prítomná na stretnutiach výskumného tímu Dr. Feldmana, a 2x do týždňa ina GU grand rounds, a research in
progress prednáškach, kde boli prezentované prípady pacientov, nové klinické štúdie, či výsledky už
uzavretých investigátorom-running štúdií v MSKCC.

Využitie získaných poznatkov pre rozvoj onkológie na Slovensku:
•
•
•

Transfer najnovších poznatkov, týkajúci sa liečby genito-urinárnych malignít, klinických štúdií,
organizácie práce
Vytvorenie spolupráce splánovanou návštevou dr.Feldmana na našej klinike v priebehu budúceho
roka, ako i možnosťou absolvovania stáže pre ďalších lekárov našej kliniky
Pokračovanie výskumu choriokarcinómového syndrómu, sperspektívou identifikácie prognostických
ako i prediktívnych faktorov ako i možnej diferentnej terapeutickej stratégie v prípade potvrdenia ich
relevancie u vysoko-rizikových pacientov s TGCTs
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•
•
•
•
•

Publikačným výstupom je manuskript v príprave, ako i abstrakt na prezentáciu v rámci GU ASCO v
San Franciscu vo februári 2020
Podaná žiadosť o grant MZSR na výskum choriokarcinómového syndrómu u TGCTS v júli 2019
Členstvo v MaGIC na základe podpory môjho mentora Darrena Feldmana
Podaná žiadosť o MIF Research Fellowship
Associate Editor v Clinical Genitourinary Cancer

Miesto a dátum
V Bratislave, 1.9.2020
___________________________
Podpis

