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MIESTO POBYTU



STÁŽ SOM MOHLA ABSOLVOVAŤ NA

ZÁKLADE UDELENIA GRANTU OD NOI    

Č.20211213  



 Téma : Nádory mäkkých tkanív – získanie 

klinických skúseností v diagnostike a liečbe, 

implementácia skúseností na našom pracovisku 

 Pracovisko : Fondazione IRCCS Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano, Via Giacomo 

Venezian 1 – 20133 Milano (MI) Italia

 Termín 1.8.2022 – 2.9.2022



ŠKOLITEL : PROF. PAOLO G. CASALI



 Istituto Nazionale dei Tumori di Milano –

komplexná liečba sarkómov 

 Chirurgické, RDG , radiačná onkologia , 

oddelenia klinickej onkologie , ambulantný sektor 



ČO STÁŽ ZAHŔŇALA :

 práca na oddelení  Degenza Oncologia medica 2 –

Tumori mesenchimali dell’adulto e Tumori rari” s 

ostatnými stážistami / USA , Rumunsko /  a 

kmeňovými  lekármi  

 práca na ambulantnom úseku 

 oboznámenie sa s liečebnými postupmi a 

protokolmi 

 oboznámenie sa s aktuálnymi klinickými 

štúdiami prebiehajúcimi na pracovisku 



 multidisciplinárne ZOOM meetingy v spolupráci 

s chirurgom , radiačným onkológom , 

rádiodiagnostikom a onkológom 

 Stretnete sa s prof. Mazzaferom vo výťahu 

 Prístup ku klinickým štúdiám a novým 

liečebným modalitám 

 Možnosť spolupráce 





PRÍNOS ? 

 Spoznáte nových kolegov a vytvorenie kontaktov 

na pracovisku 

 Možnosť konzultácie  pacientov 

 možná spolupráca so špičkovým pracoviskom 



Národný onkologický inštitút (NOI) 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 dvakrát ročne vyhlasuje výzvu na udelenie NOI grantu

na krátkodobé zahraničné stáže pre lekárov pracujúcich 

v oblasti onkológie. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


