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 12.-14. novembra 2017 sme sa zúčastnili 14. medzinárodnej konferencie Spoločnosti 

pre integrovanú onkológiu v Chicago, USA. Spoločnosť pre integratívnu onkológiu, alebo SIO 

(Society for Integrative Oncology), vznikla v roku 2003. Združuje lekárov, výskumníkov, 

pracovníkov onkologických a integratívnych centier, multidisciplinárnych expertov 

a pacientov a ich zástupcov z celého sveta. Poslaním Spoločnosti pre integratívnu onkológiu je 

zdokonaľovať komplexnú, integratívnu zdravotnú starostlivosť založenú na vedeckých 

dôkazoch s cieľom zlepšiť životy ľudí s onkologickou diagnózou.  

 Medzinárodná konferencia SIO v Chicagu bola výnimočnou príležitosťou  

pre odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, výskumníkov, študentov, pacientov a ich 

zástupcov, ktorí majú záujem o vzdelávanie a zdieľanie vedeckých poznatkov v tejto oblasti. 

Konferencia na tému Osobne zameraná starostlivosť v integrovanej onkológii poskytla 

účastníkom príležitosť dozvedieť sa o najnovších pokrokoch v tejto oblasti a budovať 

multidisciplinárnu spoluprácu špecialistov z jednotlivých medicínskych odborov.  

 Program konferencie zahŕňal prezentácie výsledkov najnovších výskumov v oblasti 

komplementárnej liečby, konkrétnych komplementárnych prístupov a kvality poskytovanej 

integrovanej starostlivosti. Súčasťou konferencie boli príspevky zamerané na praktické výzvy 

v systéme integratívnej medicíny, skúsenosti z praxe integratívnych kliník vo svete, ale aj 

workshopy zamerané na individuálny prístup k pacientom a komplexnú integratívnu zdravotnú 

starostlivosť v klinickej praxi.  

 Konferencie sme sa zúčastnili s príspevkom vo forme posteru na tému Vnímaná 

kontrola v kontexte komplementárnej liečby u pacientov s mnohopočetným myelómom. Naším 

cieľom bolo predstaviť Slovenskú myelómovú spoločnosť a prostredie zdravotnej starostlivosti  

na Slovensku, v ktorom je potrebné vybudovať 

kvalitné základy integratívnej liečby pre pacientov 

s mnohopočetným myelómom. Keďže vývoj 

integratívnej onkológie v Spojených štátoch 

amerických, Kanade, Austrálii a mnohých iných 

západných krajinách postupne napreduje, takáto 

konferencia naskytla príležitosť pre vzdelávanie v tejto 

oblasti s cieľom vylepšiť možnosti integratívnej 

onkológie na Slovensku. Skúsenosť z tejto konferencie 

jednoznačne potvrdila náš predpoklad, že je podpora 

integratívnej starostlivosti na Slovensku nevyhnutná 

pre zlepšenie onkologickej zdravotnej starostlivosti 

zameranej na pacienta. Účasť na medzinárodných 

konferenciách, akou bola táto, vytvára pre 

pracovníkov v tejto oblasti príležitosť nadobudnúť 

nové poznatky a najmä rozvíjať interdisciplinárne 

vzťahy, ktoré v našom systéme zdravotnej 

starostlivosti ešte stále zaostávajú.  


