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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. Eva Bačová 
 
Názov a adresa domáceho pracoviska: 
Klinika detskej hematológie a onkológie, Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 83101, Bratislava  

 
Názov stážového projektu:  
Optimalizácia využitia Asparaginázy v liečbe detí s ALL - súčasný stav a perspektívy. 
 
Dátum absolvovania stáže od – do:  
2.5.2022 – 30.6.2022 
 
Názov a adresa hosťovského pracoviska: 
Centro Maria Letizia Verga, University of Milano-Bicocca, Hospital S. Gerardo/Fondazione MBBM, Via 
Pergolesi 33, 20900 Monza, Italy 
 
 
Skúsenosti získané počas stážového pobytu:  
 
V dňoch 2.5.2022 až 30.6.2022 som sa, vďaka podpore NOI grantu, mohla zúčastniť zahraničnej stáže na 
pracovisku zameranom na liečbu detských hematoonkologických ochorení v Monze. Centrum detskej 
hematológie a onkológie v Monze (University of Milano-Bicocca, Taliansko) patrí medzi najväčšie centrá nielen 
v Taliansku, ale aj v rámci Európy. Dlhodobo sa detskí onkológovia v tomto centre pod vedením prof. Carmela 
Rizzariho venujú predovšetkým klinickému a translačnému výskumu v oblasti detských leukémií so špeciálnym 
záujmom o tradičné aj inovatívne liečebné postupy. Okrem leukémií sa venujú tiež liečbe lymfómov, 
myelodysplázií, histiocytóz a ďalších chorôb z radov neonkologickej hematológie. Prof. Rizzari patrí medzi 
popredné osobnosti vo svete, ktoré sa zaoberajú vplyvom asparaginázy na liečbu detskej leukémie a počas 
stáže som mala možnosť s ním diskutovať o mnohých aspektoch jej využitia, monitoringu jej aktivity i zvládaní 
nežiadúcich účinkov. Počas stáže som väčšinu času strávila na lôžkovom oddelení detskej hematoonkológie, 
kde som sa každý deň zúčastňovala spoločných sedení lekárov aj celého tímu, spolu s talianskymi kolegami 
som bola prítomná pri vyšetreniach pacientov, diferenciálno-diagnostických rozhodnutiach, diagnostických 
výkonoch, konzilárnych vyšetreniach i zavádzaniach centrálnych venóznych vstupov. Vzhľadom na účasť v 
spoločnej klinickej štúdii AIEOP-BFM ALL 2017 pre liečbu ALL sme si mohli porovnať skúsenosti i diskutovať 
spolu o najčastejších problémoch a inšpirovať sa pri ich riešení. vzhľadom na obrovský rozsah poskytovanej 
ambulantnej starostlivosti a minimalizáciu potreby hospitalizácie, vďaka čomu môže väčšina pacientov 
absolvovať takmer celú onkologickú liečbu ambulantnou formou. Raz týždenne sa konalo spoločné sedenie 
oddelenia onkológie a hematológie a transplantačnej jednotky kostnej drene, kde sa diskutoval klinický stav 
pacientov i náročnejšie kazuistiky spolu s lekármi z lôžkových oddelení a ambulancií, z pracoviska 
cytomorfológie, imunofenotipizácie i genetiky. Tieto mítingy viedol prof. Andrea Biondi, prednosta pediatrickej 
kliniky a jeden z popredných odborníkov na detskú onkológiu v Európe.  
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Využitie získaných poznatkov pre rozvoj onkológie na Slovensku:  
 

- získanie inšpirácie na nové postupy a výskum  

- skúsenosťami zo zahraničného pracoviska s odlišnou organizáciou práce pomôcť rozšíriť spektrum 
poskytovania ambulantnej onkologickej liečby a zvýšiť tak komfort pacientov pri súčasnom znižovaní nákladov 
na liečbu poskytovanú v rámci hospitalizácie  
- aplikácia nadobudnutých vedomostí a zručností na domácom pracovisku KDHAO v Bratislave s cieľom 
skvalitnenia starostlivosti o naších pacientov v diagnostickom i liečebnom procese  
- možnosť prispieť k zníženiu nežiadúcich účinkov a zvýšeniu efektivity využitia asparaginázy pri liečbe detskej 
akútnej lymfoblastovej leukémie  
- prehĺbenie medzinárodnej spolupráce, ktorá môže zlepšiť úroveň starostlivosti o pacientov na našom 
pracovisku a umožniť podobnú stáž i pre ďalších kolegov 
 
 
 
 
 
 
Miesto a dátum 
 
V Bratislave, 28.7.2022                    ___________________________ 
  
                   Podpis 


