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Správa o činnosti sekcie Geriatrickej  
onkológie (GO) SOS
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Sekcia geriatrickej onkológie bola založe-
ná v roku 2011, tohto roku sme si pripomenuli  
5. výročie založenia. Sekcia je súčasťou Slovenskej 
onkologickej spoločnosti a nemá vlastné logo. 
Je členom medzinárodnej organizácie SIOG 
(Internationale Society of Geriatric Oncology) 
a má národného zástupcu. Ani po niekoľkoroč-
nom oslovovaní MZ sa nepodarilo významne 
riešiť problematiku GO. 

Ťažiskový program GO predstavuje 
EDUKÁCIA a jej podpora, spolupráca so SIOG. 
V rámci toho vznikli dve publikácie a kapitoly 
do troch významných monografií:
–  SIOG 10 priorities initiative: First round  

questionnaire
–  SIOG 10 priorities initiative: Second round
–  Prof. Jurga a kolektív: Klinická a radiačná on-

kológia
–  MUDr. Kavcová a kolektív: Karcinóm pľúc
–  Prof. Mladosievičová a  kolektív: Kardio- 

onkológia v dvoch vydaniach
Podpora edukácie zahŕňa aktívnu účasť GO 

na konferenciách: Bratislavské onkologické dni,  
Medifórum, Sekcama, Aktuálny manažment 
karcinómu prsníka, Dni mladých onkológov, 
Onkofórum, Onkospektrum, Košické chemotera-
peutické dni, Bardejovské a Banskobystrické on-
kologické dni a na ďalších odborných aktivitách.

Členská základňa má momentálne 50 členov 
a máme snahu o jej rozšírenie, najmä z radov 
mladých. Rozšírenie spolupráce s SOS a SCHS 
je dôležitou náplňou pracovného programu. Za 
uplynulých 5 rokov sme spracovali jedno číslo 
časopisu Klinická onkológia č. 5/2012 s geriat-

rickou problematikou. Pripravili sme niekoľko 
príspevkov v časopise Farmakoterapia na tému 
geriatrickej onkológie. V uplynulom období sa 
podarilo zaradiť problematiku geriatrickej onko-
lógie do pregraduálnej výchovy na LF UPJŠ ako 
aj do postgraduálnej výchovy na LF UK.

Členovia výboru GO pri SOS: doc. 
MUDr. Mária Wagnerová, CSc., doc. MUDr. 
Peter Beržinec, CSc., prim. MUDr. Peter Jonáš, 
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., MUDr. Eva 
Konkolovská, prim. MUDr. Valéria Tkáčová, MUDr. 
Elena Bolješíková, CSc. 

Dozorná rada: prim. MUDr. Michal Licko, 
doc. MUDr. Michal Mego, PhD., prim. MUDr. Eva 
Juskaničová. Voľby dozornej rady sú plánované 
na jeseň 2016.

SIOG konferencie sa konajú každoročne. 
V novembri 2015 sa uskutočnila už pätnásty-
krát v Prahe. Na konferencii sa zúčastnilo 1 426 
účastníkov zo 40 krajín, bolo predstavených 115 
abstraktov, uskutočnilo sa 26 vedeckých sym-
pózií a tri firemné satelitné sympóziá. Program 
konferencie zahŕňal perspektívy geriatrickej on-
kológie na podklade dosiahnutých výsledkov.

Perspektívy riešenia ďalšej činnosti GO sú na-
vrhnuté v súlade s 10 bodmi prioritnej iniciatívy 
SIOG, medzi ktoré patrí predovšetkým zvýšenie 
povedomia o problematike geriatrickej onkológie 
a epidemiologickej situácii. Javí sa potreba špecific-
kého prístupu zo strany ministerstva zdravotníctva, 
odborných spoločností a pacientskych združení, 
propagovať a podporovať ciele GO i prostredníc-
tvom médií, napr. príkladmi vyliečených onkolo-
gických pacientov v pokročilom veku.

Medzi ďalšie úlohy patrí oficiálne integrova-
nie problematiky geriatrickej onkológie do pre-
graduálnej a postgraduálnej výchovy všetkých 
lekárskych a ošetrovateľských fakúlt, riešenie 
nedostatku špecialistov v oblasti geriatrickej 
onkológie organizovaním špeciálnych kurzov 
s finančnou podporou (SZU), vytvorenie onko-
geriatrických pracovných skupín i vytvorením 
samostatnej subšpecializácie. 

Nevyhnutnosťou sa javí zriadenie inter-
disciplinárnych centier geriatrickej onkológie 
zvlášť pri onkologických ústavoch a fakultných 
nemocniciach, zavedenie komplexného geriat-
rického hodnotenia (CGA) vrátane komorbidity, 
do smerníc onkologickej liečby, vypracovanie 
harmonogramu personálneho a materiálneho 
pokrytia špecifického onkogeriatrického oddele-
nia, vypracovanie a otestovanie multidisciplinár-
neho onkologického a geriatrického spoločného 
prístupu a podpora multidisciplinárneho výsku-
mu v oblasti geriatrickej onkológie. 

Riešenie problémov geriatrickej onkológie 
je podmienené zmenou klinického i rezortného 
záujmu, prekonaním prežitých prístupov, ale aj 
zmenou štruktúry odboru a služieb, ktoré vznikli 
pre uspokojenie potrieb mladšej populácie.

Sme presvedčení, že spoločné aktivity na 
poli boja proti rakovine môžu byť úspešne i v ka-
tegórii seniorov s malignitami.

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


