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Prítomní: Andrašina Igor, Barila Radovan,
Bella Vladimír, Beniak Juraj, Beržinec
Peter, Bystrický Branislav, Chovanec
Jozef, Dubinský Pavol, Mego Michal,
Rečková Mária, Šálek Tomáš, Špánik
Stanislav, Šufliarsky Jozef, Wagnerová
Mária
Členovia dozornej rady: Ušáková Vanda
Ospravedlnení: členovia dozornej rady:
Hrubý Richard, Mikulová Milada

4.

5.
V poradí tretia tohtoročná
schôdza Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) sa konala počas
Bratislavských onkologických dní, 19.
septembra 2019. Schôdzu otvoril prezident SOS Stanislav Špánik. Prerokované
boli nasledujúce body:
1. 	Poduj atie Nov ink y z A SCO
2019, Bratislava 14. 6. 2019 – výbor
hodnotí podujatie (organizáciu, účasť
a odbornú úroveň) veľmi pozitívne.
2. 	Výbor podporuje pripravované tradičné odborné podujatie Bardejovské
onkologické dni v roku 2020.
3. 	Výbor sa dohodol, že bude podporovať
mladých onkológov alebo lekárov zaradených do špecializácie klinická

6.

7.

8.

onkológia, členov SOS vo veku do
40 rokov, v účasti na vzdelávaní na
medzinárodnej úrovni (stáže alebo
aktívna účasť na kongresoch, jednou
z podmienok je následná publikácia
prezentovanej práce v odbornom
časopise).
	Výbor upozorňuje členov SOS na
možnosť zľavneného príspevku pre
členstvo v ESMO.
	Výbor SOS podporuje žiadosť
Slovenskej urologickej spoločnosti
adresovanú MZ SR, Kategorizačnej
komisii pre lieky – návrh na iniciovanie zmeny indikačného obmedzenia
pre liečbu pacientov s mCRPC ARTA
liekmi.
	Výbor súhlasí so spoluprácou s firmou Reisel pri tvorbe internetových stránok SOS.
Výbor
	
SOS sa rozhodol, že sa nebude
vyjadrovať k návrhu Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne
o certifikácii ultrasonografie mozgu
v pediatrii a ultrasonografie mäkkých
častí krku.
	Výbor SOS podporí sekciu sestier
pracujúcich v mamológii.
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9. Predsedníčk
	
a Sekcie ger iatrickej onkológie (a prezidentka
Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti), zástupkyňa SR v SIOG
(Interntional Society of Geriatric
Oncology) Mária Wagnerová informovala o Dňoch mladých onkológov,
3. – 5. október 2019, Hotel Stupka,
Tále, o príprave 23. košických chemoterapeutických dní a o práci
Sekcie geriatrickej onkológie. Sekcia
funguje 7 rokov, okrem spolupráce
na programe odborných podujatí
a ďalších aktivitách sekcia pokračuje
v snahe o zaradenie základov geriatrickej onkológie do pregraduálnej
a postgraduálnej výchovy. Výbor SOS
súhlasí s podporou Sekcie pre geriatrickú onkológiu.
10. Výbor
	
SOS podporí tradičné podujatie
sekcie CA Mammae – SEKCAMA aj
v roku 2020.
11. Termín
	
ďalšej schôdze Výboru SOS
bude upresnený prezidentom SOS.

Zapísal: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

