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12. – 14. október 2022
Hotel Saffron, Bratislava  

+ ONLINE live stream

NNáázzoovv  pprrááccee::  Klinická prax na Oddelení detskej onkológie v Inštitúte Gustave Roussy
(IGR) v Paríži
MMeennoo  aa  pprriieezzvviisskkoo,,  pprraaccoovviisskkoo,,  tteelleeffóónn,,  eemmaaiill::  MUDr. Mária Kotrbancová, Klinika 
pediatrickej onkológie a hematológie, DFNsP Banská Bystrica, 048/4726530, 
maria.kotrbancova@dfnbb.sk
ŠŠkkoolliitteeľ,,  pprraaccoovviisskkoo::  Dr. Christelle Dufour, Département de cancérologie de l´enfant
et de l´adolescent, Institut Gustave Roussy, Villejuif - France
NNOOII  ggrraanntt  č..  20200304/SVKNOI/2

NNáárrooddnnýý  oonnkkoollooggiicckkýý  iinnššttiittúútt  ((NNOOII))  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
medzinárodné
stáže 

IIGGRR  -- ssttáážž IIGGRR  -- ssttáážž

KKlliinniicckkáá  ssttáážž VVýýsslleeddkkyy  aa  zzáávveerryy

• 1. európske centrum pre liečbu onkologických 
pacientov.

• Viac ako 46 000 vyšetrených pacientov ročne.
• 22% pacientov liečených v rámci klinických štúdií 

s prístupom k inovatívnym liekom.
• 301 publikácií v časopisoch s vysokým impact

faktorom (IF>10), z toho 118 IF >30.
• 3. najlepšie onkologické centrum na svete podľa 

časopisu Newsweek.
• Oddelenie pediatrie vzniklo v roku 1950 ako prvé 

detské onkologické oddelenie vo Francúzsku.
• Liečia všetky druhy solídnych nádorov a lymfómov 

u detí pod vedením Dr. Christelle Dufour
(zameranie na embryonálne tumory CNS).

• Každý lekár špecialista je expertom na národnej, 
európskej aj medzinárodnej úrovni.

• Ciele: personalizovaný prístup, dostupnosť nových 
liekov, kvalita starostlivosti, začlenenie pacientov 
do života po liečbe, dlhodobý follow-up.

• 5-týždňová klinická stáž na štandardnom 
onkologickom oddelení pre pacientov vo veku 
13-21 rokov (solídne nádory) a na jednotke 
intenzívnej starostlivosti:
✓ samostatné vyšetrovanie pacientov,
✓ aktívna účasť na veľkých vizitách,
✓ vysokodávková chemoterapia, následná autológna

TKB a manažment nežiadúcich účinkov a komplikácií,
✓ medzinárodné protokoly, klinické štúdie, 
✓ podporná liečba.

• Účasť na multidisciplinárnych stretnutiach 
(novodiagnostikovaní pacienti, rozhodovanie o 
ďalšom diagnostickom a terapeutickom postupe, 
zaradenie do klinických štúdií...).

• Teoretické semináre, výsledky klinických štúdií.

• Ambulantné vyšetrenia na odborných 
ambulanciách s rôznymi špecialistami.

• Nadobudnutie cenných skúseností s liečbou 
širokého spektra pacientov s rôznymi diagnózami 
vrátane zložitých prípadov, vzácnych nádorov a 
hereditárnych nádorových syndrómov.

• Porovnanie liečebných protokolov.
• Implementácia medzinárodných protokolov 

podpornej liečby do praxe (napr. prezervácia
fertility, nutričná podpora, vzdelávanie).

• Rozvoj lokálnych a národných 
multidisciplinárnych stretnutí na Slovensku, 
možnosť konzultovať slovenských pacientov na 
online multidisciplinárnom stretnutí v IGR.

• Zapojenie Slovenska do medzinárodných 
klinických štúdií v pediatrickej onkológii (HR-
NBL2, PHITT) v spolupráci s lekármi z IGR.

• Nadviazanie kontaktov, pokračovanie v 
spolupráci, možnosť ďalších stáží.

• Liečba slovenských pacientov v IGR 
(brachyterapia, komplikované ortopedické 
operácie).


