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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. Jana Tabišová
Názov a adresa domáceho pracoviska:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, Košice 040 01
Názov stážového projektu:
Nádory mäkkých tkanív – získanie klinických skúseností
Dátum absolvovania stáže od – do: 1.8.2022 – 2.9.2022
Názov a adresa hosťovského pracoviska:
Fondazione IRCCS Instituto Nazionale dei Tumori Miláno, Taliansko
Skúsenosti získané počas stážového pobytu:
Počas absolvovania stáže som mala možnosť získať skúsenosti v jednom z najšpičkovejších pracovísk, ktoré
sa venuje liečbe sarkómov. Každý deň som sa zúčastňovala vizít na oddelení, následne som bola súčasťou
ambulantnej časti, kde som mala možnosť vidieť veľmi široké spektrum rôznych typov sarkómov, ako aj rôzne
možnosti a nové terapeutické postupy. Každý týždeň sa konali multidisciplinárne online semináre za účasti
klinického onkológa, radiačného onkológa, chirurgov, rádiodiagnostikov a iných špecialistov, kde boli
rozoberané zaujímavé prípady pacientov a po vzájomnej dohode zvolený ten správny terapeutický prístup. Na
tomto pracovisku sa zároveň vykonáva veľké množstvo klinických štúdií a na základe grantu od NOI mi bolo
umožnené sledovať aj tieto procesy a rozšíriť tak moje vedomosti o možnostiach liečby. Úprimne musím
povedať, že môj školiteľ prof. Casali, ako aj lekári z oddelenia aj ambulantnej časti boli veľmi ústretoví, milí
a ochotní sa mi venovať, aby som získala čo najviac skúseností.

Správa
NOI
grant

Využitie získaných poznatkov pre rozvoj onkológie na Slovensku:
Vzhľadom na to, že sarkómy predstavujú nie tak veľkú skupinu nádorov, s ktorou sa stretávame v bežnej praxi,
práve pobytom na tomto vysokošpecializovanom pracovisku, ktoré sa venuje tejto tematike, mi táto stáž veľmi
pomohla. Či už spektrom histologických podtypov a tiež skúsenosťami z terapeutických postupov aplikovaných
na pracovisku. Absolvovaním stáže som spoznala špičkových odborníkov v oblasti onkológie a pevne verím,
že tieto kontakty budú využité na ďalšie možnosti spolupráce s týmto špičkovým pracoviskom.

Miesto a dátum: V Košiciach, 30.9.2022

Podpis

