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Pri pohľade do oficiálnych epidemiologických prehľadov vo svetovej 
literatúre si ľahko overíme, že onkologické choroby sa spolu s nami prehupli do 
druhej dekády tretieho tisícročia a ich výskyt a mortalita majú šancu klesať iba 
v štátoch s dôslednou prevenciou a sledovaním rizikových osôb. Preto po 
súhlase Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) sme sa v spolupráci so 
Slovenskou spoločnosťou všeobecných praktických lekárov (SSVPL) SLS a za 
aktívnej spoluúčasti všetkých odborných spoločností, ktorých významnou 
náplňou činnosti sú maligné choroby, podujali zorganizovať  jubilejný XV. 
kongres SLS s hlavnou témou „Onkologický pacient v ambulancii 
všeobecného praktického lekára“.  

Praktický všeobecný lekár má práve tie nástroje, ktoré sú potrebné jednak 
na kvalitnú preventívnu starostlivosť,  mal by mať komplexný prehľad o živote 
pacienta, o jeho rodinom i pracovnom prostredí a je aj najvhodnejším partnerom 
pri poskytovaní terminálnej, paliatívnej domácej starostlivosti. Nový prístup, 
ktorý u nás uplatňuje predovšetkým Liga proti rakovine sa nazýva Integratívna 
onkológia, ktorá rieši tak kvalitu života pacienta, ako aj psychologické 
a sociálne problémy pacienta. 

Do programu podujatia sme zaradili pohľady odborníkov z viacerých 
odborov, ale aj všeobecných praktických lekárov (VPL), ktorí sa aktívne 
zaoberajú onkologickou problematikou.  Splnili sme si sľub a na kongres sme 
priviezli čerstvo vydanú publikáciu: „Všeobecné preventívne a vyhľadávacie 
postupy pri nádorových ochoreniach v primárnej starostlivosti“, ktorej 
prípravu mimoriadne erudovane zvládli autori zo SSVPL SLS (MUDr. Jana 
Bendová a MUDr.Ján Kaňuch) a recenzovali odborníci – onkológovia. Podujatie 
bolo starostlivo pripravené po odbornej a organizačnej stránke, podporené 
z edukačných grantov niektorých firiem. Úvodný blok bol venovaný 
problematike  Všeobecnej onkológie a možnostiam praktických lekárov pri 
manažmente, druhý bol zameraný na Onkologické ochorenia v pneumológii 
a na možnosti preventívneho očkovania. Ďaľšími témami boli Onkologické 
ochorenia v dermatológii a prevencia ich vzniku. Poslednou témou prvého 
dňa kongresu bola problematika malignít v gastroenterológii a v hepatológii. 
Súčasťou bola aj prezentácia nadrozmernej makety hrubého čreva v rámci 
programu neziskovej organizácie Europacolon Slovensko, ktorá je 
paneurópskou organizáciou, združujúcou krajiny Európy v boji proti 
kolorektálnemu karcinómu. 

XV. Kongres SLS bol venovaný životnému  jubileu  MUDr. Eve 
Siráckej, DrSc., zakladateľke a hlavnej predstaviteľky Ligy proti rakovine, 
dlhoročnej členke SLS. Menovaná bola ocenená SLS a mnohými významnými 
inštitúciami. Je nositeľkou Radu Ľ. Štúra. Svetová lekárska asociácia ju v roku 



2005 zaradila medzi 65 najvýznamnejších medicínskych osobností z 58 krajín 
sveta. Na návrh SLS, podporený MZ SR, si v máji t.r. prevezme v Ženeve,  na 
64. Svetovej konferencii WHO, prestížne ocenenie SASAKAWA Health Prize, 
ktoré sa udeľuje za inovatívnu činnosť v oblasti rozvoja zdravia. Vo 
svojej prezentácii na tému: „Prečo treba zmeniť postavenie všeobecných 
praktických lekárov v onkologickej starostlivosti?“  sa jubilantka zaoberala 
veľmi aktuálnymi celosvetovými problémami komplexnej starostlivosti 
o onkologického pacienta. Auditórium ju za jej slová a celoživotné krédo 
odmenilo dlhotrvajúcim potleskom postojačky (standing ovation).   
           Vyvrcholením prvého aj druhého dňa kongresu bolo odovzdávanie pôct 
a cien SLS. Čestná cena akademika T.R. Niederlanda, je najvyššou cenou 
SLS a ocenením celoživotnej odbornej, vedeckej, pedagogickej a publikačnej 
čínnosti osobností slovenskej medicíny. V tomto roku ju Prezídium SLS udelilo 
prof. MUDr. Adriene Sakalovej, DrSc.  z Kliniky hematológie SZU v 
Bratislave, dlhoročnej poprednej reprezentantke Slovenskej hematologickej 
a transfúziologickej spoločnosti SLS. Laureátka sa prezentovala čestnou 
prednáškou na tému: „Komplexná diagnostika a liečba mnohopočetného 
myelómu a iných maligných gamapatií.“ V prítomnosti riaditeľa 
vydavateľstva Osveta, Ing. Farkaša, sme spoločne uviedli do života jej 
monografiu: „Klinická hematológia“, ktorú pripravila s kolektívom žiakov 
a spolupracovníkov.  

Cenu zakladateľa Spoločnosti Lékařsko–slowanskej (1833) Jonáša 
Bohumila Guotha, určenú pre mladých členov SLS do veku 35 rokov, 
Guothovu cenu, si prevzal doc. MUDr.  Pavol Žúbor, PhD., 
z Gynekologicko–pôrodníckej kliniky JLF UK v Martine. Menovaný je vzorom 
mladej medicínskej generácie pre svoje vysoké pracovné nasadenie, výsledky 
odbornej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce a ľudský prístup.  

V programe druhého dňa kongresu, okrem manažmentu hematologických 
malignít a ich symptómov, zazneli referáty o liečbe bolesti, o monitorovaní 
kostných metastáz, o venóznom tromboembolizme, onkologických ochoreniach 
v urológii, gynekológii, v stomatológii, v stomatochirurgii a v ORL. 
V početných diskusiách dokumentovali účastníci svoj záujem o riešenie 
odborných kompetencií a o zlepšenie multidisciplinárnej spolupráce. Spoločným 
menovateľom väčšiny prezentácii a diskusií boli výstižné slová MUDr. Evy 
Sirackej, DrSc.: Onkologickým pacientom sme stále veľa dlžní, preto by sme 
mali urobiť všetko pre to, aby sme boli integrujúcim a motivujúcim 
prvkom pre pacientov, lekárov, politikov, médiá a širokú verejnosť v boji 
proti tejto zákernej chorobe.  
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