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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 ctáciu publikácie, alebo informáciu o konferencii na grant@noisk.sk.

Meno, priezvisko, tituly recipienta NOI grantu:
Bibiána Vertáková Krakovská, MUDr., PhD.
Názov a adresa domáceho pracoviska:
Onkologický ústav sv.Alžbety s.r.o., Heydukova 10, 81250, BA
Názov stážového projektu:
Zvýšenie špecificity histopatologických parametrov zhubných nádorov prsníka pomocou MR charakteristík v
procese rozhodovania o indikácii neoadjuvantnej chemoterapie (NACT) +/- biologickej liečby u lokálne
pokročilých karcinómov prsníka.
Dátum absolvovania stáže od – do: 1.9.2022-30.9.2022
Názov a adresa hosťovského pracoviska:
Breast Unit , Champalimaud Clinical Center, Avenida Brasilia 1400-038, Lisabon, Portugalsko
Skúsenosti získané počas stážového pobytu:
•

•
•
•

Rozšírenie vedomostí v diagnostike a liečbe malígnych ochorení prsníka – so špeciálnym zameraním
na úlohu a postavenie neoadjuvantnej systémovej liečby u jednotlivých podtypov nádorov prsníka
(typy aplikovaných režimov, stanovenie odpovede na liečbu, metodika značenia primárneho tumoru
a axilárnych LU pred podaním chemoterapie)
Zoznámenie sa so štandardnými postupmi vrámci multidisciplinárneho prístupu k pacientke na
renomovanom pracovisku
Možnosť konzultácie vlastných problematických kazuistík pacientok s nejednoznačnými nálezmi
Porovnanie vlastných dosiahnutých a publikovaných výsledkov u pacientok s neoadjuvantnou liečbou
– sledovanie a hodnotenie efektu liečby ako aj porovnanie dosiahnutých výsledkov (RCB škála)
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Využitie získaných poznatkov pre rozvoj onkológie na Slovensku:
•
•
•
•
•

•

Optimalizácia režimov neoadjuvantnej chemoterapie, aj s využitím dávkovo intenzívnych
režimov
Zavedenie značenia primárneho tumoru ako aj lymfatických uzlín pomocou carbo medicinalis, ako
ekonomicky výhodnej a nenáročnej metodiky značenia pred podaním neoadjuvantnej liečby
Zavedenie nových postupov vrámci multidisciplinárneho tímu pre ochorenia prsníka – optimalizácia
práce multidisciplinárneho tímu s dôrazom na optimálny menežment pacientok
Optimalizácia postupov vrámci neoadjuvantnej liečby
Optimalizácia starostlivosti o pacientky počas adjuvantnej liečby (HT, CHT, biologická th),
optimalizácia postupov a medikácie vrámci adjuvantnej liečby (inkorporácia štandardného
adjuvantného podania bisfosfonátov do štandardných liečebných postupov)
Optimalizácia využitia cievnych vstupov pre aplikáciu chemoterapie

Miesto a dátum: V Bratislave, 3.10.2022
___________________________
Podpis

