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Názov práce: Úloha onkointezivistu v procese zlepšenia prežívania pacientov s germinatívnymi nádormi.
Zážitky zo stáže v Indiana University Hospital, Indiana, USA.
Meno a priezvisko, pracovisko, telefón, email: MUDr. Kristýna Kozáková, Odd. anestéziológie a intenzívnej
medicíny, Národný onkologický ustav, Bratislava, +421 2/593 782 10, kristyna.kozakova@nou.sk
Školiteľ, pracovisko: Roberto F. Machado, MD, Melvin and Bren Simon Comprehensive Cancer Center (SCC),
535 Barnhill Drive, Indianapolis, IN 46202; Indiana University Hospital, 550 N University Blvd,
Indianapolis, IN 46202; IU Health Methodist Hospital, 1701 N Senate Blvd, Indianapolis, IN 46202
NOI grant č. 20211213/SVKNOI/8
Národný onkologický inštitút (NOI) bol zriadený Ministerstvom zdravotníctva SR v
Národnom onkologickom ústave 1.8.2018. Hlavným poslaním je slúžiť ako klinickovýskumná, akademická a vzdelávacia platforma pri napĺňaní cieľov Národného
onkologického programu.

1. Indiana Univer sity (IU) Hospital,
2. IU Health Methodist Hospital &
3. Simon Comprehensive Cancer Center (SCCC)

NOI granty na
krátkodobé
medzinárodné
stáže

• všetky 3 nemocnice úzko spolupracujú a sú
súčasťou IU Health (IUH), najväčšej zdravotníckej
siete v štáte Indiana
• vďaka spojeniu s poprednou lekár skou fakultou
v USA, Indiana Univer sity School of Medicine, a
širokej siete vedeckých centier, tu prebiehajú
najnovšie medicínske výskumy, aj v oblasti
onkológie
• IU Hospital a SCCC sídlia v spoločnej budove a
dokonca zdieľajú trakt operačných sál
• IU lekár ska fakulta je vo svete vedúcou
inštitúciou v starostlivosti o germinatívne
nádory
• vďaka práci Dr. Johna Donohue a Dr. Lawrenca
Einhorna sa chirurgická liečba metastatických
štádií, retroperitoneálna disekcia lymfatických
uzlín (RPLND), a systémová liečba cisplatinou
stali zlatým štandardom v starostlivosti o týchto
pacientov1,2
• časť pacientov však neodpovedá na konvenčnú
liečbu a aj dnes predstavuje medicínsku výzvu3

Stáž
• zameranie stáže na starostlivosť o kriticky chorých
pacientov s germinatívnymi nádormi
• 2 mesiace, 3 nemocnice, 7 oddelení
• MICU - Medical Intensive Care Unit (ICU), interná a
post-transplantačná JIS
• CVCC - Cardiovascular Critical Care a
ExtraCorporeal Membrane Oxygenation - ECMO
tí m

•
•
•
•
•

SICU - Surgical ICU, chirurgická JIS
SCCC - lôžkové oddelenie aj poliklinika
20 centrálnych a 8 SCCC operačných sál
APS - Acute Pain Ser vice, algeziologický tím
Bronchoscopy Suite: diagnosticko - inter venčné
bronchofibroskopie
• Simulačné tréningové centrum Indiana Univer sity
(IU) a Univer sity Hospital

Výsledky a záver y
• účasť na stretnutiach multidisciplinárnych (MDS) bronchoskopií, trans-torakálnej a trans-ezofageálnej
tímov, teda „thoracic tumor board“, „genitourinar y echokardiografie, využívanej aj peroperačne v rámci
tumor board“, kde sa rozhodovalo o liečebnom hemodynamického
monitoringu
u
rozsiahlych
postupe komplikovaných prípadov; po ukončení stáže operačných výkonov
pokračujúca spolupráca aj v rámci MDS na domácom•
zaujímavé „case“ prípady:
pracovisku NOÚ
• spolu s tímom anesteziológov, urológov a
onkológov sledovanie úspešnej starostlivosti o
• sledovanie procesu zdravotnej starostlivosti od
prijatia pacienta, počas liečby až po samotné
pacienta s germinatívnym tumorom, ktorý
prepustenie z nemocnice
podstúpil rozsiahlu RPLND s nefrektómiou a bi• získanie know-how a zlepšenie perioperačnej
femorálnym trans-aor tálnym bypassom
starostlivosti, manažment bolesti, ERAS (z angl. • alebo spolu s ECMO tímom a mimotelovou
enhanced recovery after surgery) postupy, postupné
oxygenáciou kr vi pokus o záchranu pacienta s
zavedenie na domácom pracovisku NOÚ
ťažkým respiračným zlyhaním po bleomycínovej
chemoterapii, žiaľ neúspešne
• vďaka simulačnému centru zdokonalenie zručností v
1.
riešení obtiažnej intubácie, respiračných zlyhaní,
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