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Med 23. in 26. junijem 2004 se je v Opatiji odvijal `e ~etrti
srednjeevropski onkolo{ki kongres, CEOC4 (4th Central
European Oncology Congress). Kongres je namenjen
izmenjavi znanja in izsledkov iz internisti~ne onkologije,
radioterapije, kirurgije in drugih podro~ij medicine, ki se
ukvarjajo z bolniki z rakom. @e od prvega kongresa leta
1998 je poudarjeno izobra`evenje mladih zdravnikov na
{ir{em podro~ju onkologije, mladim raziskovalcem pa
omogo~a predstavitev lastnih izsledkov in poglobljene
razprave o njihovem delu.

Kongres je nastal na pobudo treh zdravnikov raziskovalcev
iz srednje Evrope – dr. Tanje ^ufer z Onkolo{kega in{tituta v
Ljubljani, dr. Roberta Pirkerja iz Univerzitetne bolni{nice na
Dunaju in dr. Mirka [amije iz Centralnega in{tituta za
zdravljenje tumorjev v Zagrebu. Glavni duhovni in
strokovni vodja kongresa pa je dr. Branimir I. [ikic, profesor
in ugleden zdravnik ter raziskovalec na Stanfordski univerzi
v Kaliforniji, ki je po rodu Hrvat in se rad vra~a v domovino
svoje babice. Ob sodelovanju vseh na{tetih in dr. Umberta
Tirellija iz Aviana ter dr. Jaceka Jassema iz Gdanska nastaja
vsake dve leti strokovno zanimiv CEOC, na katerem
sodelujejo svetovno priznani predavatelji in {tevilni
udele`enci iz srednje Evrope. Mesto kongresa je vedno
Opatija, prelepo obmorsko letovi{~e na Hrva{kem.

^etrtega srednjeevropskega kongresa se je udele`ilo ve~ kot
300 udele`encev iz 10 evropskih dr`av. Tokratno sre~anje
je bilo osredoto~eno na nova spoznanja v tumorski biologiji
in na nova zdravljenja epitelijskih rakov (genitourinarni rak,
plju~ni rak in rak dojke) ter hematolo{kih novotvorb. V
za~etnem delu predavanj je bilo izredno zanimivo
predavanje prof. Iana Tannocka o oceni odgovora na
zdravljenje v onkologiji (Response Evaluation in Oncology),
v katerem je poudaril predvsem pomen kvalitete
bolnikovega `ivljenja med zdravljenjem in pomen
zmanj{anja simptomov zaradi bolezni. Pomembne novosti
z ASCO 2004 je predstavil prof. Lawrence Einhorn iz
Indianapolisa. Drugi dan predavanj se je za~el s
predavanjem prof. Roberta Prikerja, ki je podal iz~rpen
pregled novih oblik zdravljenja plju~nega raka. Prof. Tanja
^ufer pa je pripravila izredno lep pregled sistemskga
zdravljenja raka dojke. Kot sklep je sledilo predavanje prof.
Umberta Tirellija o novostih s podro~ja limfomov.

Tudi tokratni program so obogatili zelo zanimivi
multidisciplinarnimi tumorski odbori o raku dojke,
genitourinarnem in plju~nem raku, v katerih so sodelovali
priznani kirurgi, radioterapevti in internisti~ni onkologi, ki
so predlagali in zagovarjali svoje poglede na zdravljenje
danih primerov bolnikov. V omenjenih odborih je bilo kar
nekaj strokovnjakov iz Slovenije: s podro~ja torakalnih

rakov doc. Branko Zakotnik, s podro~ja raka dojke prof.
Marko Snoj, prof. Tanja ^ufer in Bojana Pajk. Vsi smo
u`ivali v zanimivih razpravah in razmislekih izku{enih
strokovnjakov o najoptimalnej{ih in za bolnika
najprimernej{ih na~inih diagnostike in zdravljenja. Tako
razpravljalci kot poslu{alci smo se strinjali, da je to
najzanimivej{i del kongresa, ki mu je treba v prihodnje
nameniti {e ve~ ~asa.

Povabljene so bile tudi predstavitve klini~nega
raziskovalnega dela v obliki posterjev. Dvanajst izbranih
prvih avtorjev najzanimivej{ih posterjev pa je dobilo
prilo`nost za desetminutno predstavitev svojega dela, ki so
ji sledila vpra{anja in komentarji ~lanov znanstvenega
odbora. Onkolo{ki In{titut Ljubljana je zastopalo kar sedem
posterjev, med katerimi so bili {tirje izbrani za ustno
predstavitev. Mladi smo dobili enkratno prilo`nost, da smo
v prijaznem okolju majhnega, doma~ega kongresa
predstavili svoje delo, ~emur so sledili razprava in
komentarji strokovno priznanih avtoritet iz onkologije.
Vsako leto trije najuspe{nej{i mladi raziskovalci prejmejo
tudi posebne nagrade, letos so se odlo~ili kar za {tiri, saj sta
tretje mesto delila dva prispevka iz Poljske, prvi dve nagradi
pa sta pripadli avtorjem prispevkov iz Slovenije: Simoni
Bor{tnar za delo »The Benefits of Adjuvant Hormonal
Therapy in 1541 Breast Cancer Patients« in Petru Pi{kurju
za delo »Pharmacoeconomic Aspects of Adjuvant Early
Breast Cancer (ECB) Treatment in Postmenopausal Women
With Anastrazole (A) or Tamoxifen (T): Slovenian
Prespective«.

Vzporedno s strokovnim delom kongresa je tekel tudi
dru`abni program z obvezno ve~erjo in plesom na prelepi
terasi Grand Hotela Kvarner v sredi{~u Opatije. Ve~erje so
se udele`ili {tevilni pomembni gostje, veseli smo bili, da se
nam je pridru`il tudi strokovni direktor na{ega in{tituta, dr.
Hotimir Le{ni~ar. Upamo, da se v Opatiji znova sre~amo v
{e ve~jem {tevilu, tokrat izjemoma ~ez tri leta, junija 2007,
na petem srednjeevropskem onkolo{kem kongresu.
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