224

Informácie & komentáre
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Sekcia Geriatrickej onkológie (GO) bola založená v roku 2010 a je súčasťou Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) (nemá vlastné logo).
Sekcia je aj členom SIOG (International Society
of Geriatric Oncology založená v roku 1999,
Monfardini, Iancik, Muss, Aapro, Pritchard, Balducci,
Piccart, ktorej cieľom je zabezpečiť pokroky vo vede
a praktickej činnosti pre geriatrických pacientov).
Sekcia GO má národného zástupcu (doc.
MUDr. Mária Wagnerová, CSc.). Ani po niekoľkoročnom oslovovaní ministerstva zdravotníctva sa nepodarilo významne riešiť problematiku GO.
Ťažiskový program sekcie GO je predovšetkým „EDUKÁCIA“ a jej podpora. Spolupracuje
so SIOG, v rámci ktorej vznikli dve publikácie
a kapitoly do troch významných monografií:
−	SIOG 10 priorities initiative: First round questionnaire
−	SIOG 10 priorities initiative: Second round
Kapitoly:
−	Prof. Jurga a kolektív: Klinická a radiačná onkológia
−	MUDr. Kavcová a kolektív: Karcinóm pľúc
−	
P rof. Mladosievičová a kolek tív:
Kardioonkológia v dvoch vydaniach

Pracovný program
Členská základňa má momentálne 50
členov, máme snahu o rozšírenie členskej
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základne, radi by sme oslovili mladých, ale nedarí sa. Snažíme sa o rozšírenie spolupráce so
SOS a SCHS. Spracovali sme dve čísla časopisu
Klinická onkológia č. 5/2012 a č. 3/2017 s geriatrickou problematikou. Pripravili sme niekoľko príspevkov v časopise Farmakoterapia
na tému geriatrickej onkológie. Podarilo sa
nám zaradiť problematiku geriatrickej onkológie do pregraduálnej výchovy na LF UPJŠ
a zaradiť problematiku geriatrickej onkológie
do postgraduálnej výchovy na LF UK.
Voľby do výboru GO sa uskutočnili 24. marca
2017.
Členovia výboru GO pri SOS: doc. MUDr.
Mária Wagnerová, CSc., doc. MUDr. Peter
Beržinec, CSc., doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.,
MUDr. Eva Konkoľovská, prim. MUDr. Valéria
Tkáčová
Členovia dozornej rady: prim. MUDr.
Michal Licko, prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.,
prim. MUDr. Eva Juskaničová
Perspektívy riešenia problémov GO
 	zvýšenie povedomia problematiky geriatrickej onkológie, epidemiologickej situácie
a potreby špecifického prístupu na úrovni ministerstva zdravotníctva, odborných
spoločností, siete pacientskych združení,
prostredníctvom médií (i príkladmi vyliečených geriatrických onkologických pacientov
v pokročilom veku)

 oficiálne
	
integrovanie problematiky geriatrickej onkológie do pregraduálnej
a postgraduálnej výchovy lekárskych
a ošetrovateľských fakúlt
 r	 iešenie nedostatku špecialistov v oblasti geriatrickej onkológie organizovaním špeciálnych kurzov (SZU) s finančnou podporou,
vytvorenie onkogeriatrických pracovných
skupín a aj samostatnej subšpecializácie,
zriadenie interdisciplinárnych centier geriatrickej onkológie zvlášť pri onkologických
ústavoch a fakultných nemocniciach, zaradenie komplexného geriatrického hodnotenia (CGA) vrátane komorbidity do smerníc
onkologickej liečby
 	riešenie problémov geriatrickej onkológie
je podmienené zmenou klinického i rezortného záujmu, transformácií prežitých
prístupov, ale aj štruktúry odboru a služieb
vzniknutých v podmienkach a pre potreby
mladšej populácie.
Len spoločná aktivita na poli boja proti rakovine môže byť úspešná.

Zapísala: doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Predsedníčka sekcie GO pri SOS
Národný zástupca za SR v SIOG

