prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.
voditelj „Krohem“-ove Radne skupine za potpornu terapiju u hematologiji
KBC Rijeka i Medicinski fakultet Rijeka

U Rijeci, 08.04.2018.

Predsjedniku „Krohem“-a prof. dr. sc. Igoru Aureru, dr. med. i
članovima Upravnog odbora „Krohem“-a

PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU „KROHEM“-ove RADNE SKUPINE ZA POTPORNU TERAPIJU U
HEMATOLOGIJI ZA PROTEKLU GODINU DANA

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani članovi Upravnog odbora,

u prethodnom jednogodišnjem razdoblju članovi naše Radne skupine bili su zaokupljeni slijedećim
aktivnostima:
1. završene se „Krohem“-ove smjernice za liječenje boli u bolesnika s hematološkim bolestima
koje vrlo brzo (u razdoblju od slijedećih 1-2 mjeseca) trebaju biti u potpunosti spremna za
publiciranje ( glavna autorica i koordinatorica izrade ovih smjernica je dr. sc. Njetočka Gredelj
Šimec). Ovo bi trebale biti 4 smjernice koja je naša Radna skupina do sada izradila i
publicirala.
2. aktivno sudjelovanje naše Radne skupine na posljednjem sastanku „Krohema“ u proljeće
2017. godine u Vodicama predavanjem o kvaliteti života bolesnika s hematološkim zloćudnim
bolestima čime smo otvorili ovu veliku i sve značajniju problematiku kojom ćemo se i u
budućnosti baviti.
3. budući da zbog održavanja našeg hematološkog kongresa u rujnu 2017. godine nije bilo
jesenjeg sastanka Krohema, naše smo aktivnosti koncentrirali na izradu brojnih kongresnih
priopćenja (postera, usmenih prezentacija) koje su članovi naše Radne skupine, ali i drugi
članovi „Krohem“-a prezentirali na kongresu u Šibeniku, s tematikom potporne terapije.
4. uspješno se nastavlja rad „Registra invazivnih gljivičnih infekcija“ kojeg koordinira dr. Alen
Ostojić.
5. glavna trenutna aktivnost naše Radne skupine je izrada smjernica za primjenu antimikrobne
profilakse u bolesnika sa zloćudnim hematološkim bolestima, a naš prvi prijedlog ovih
smjernica trebao bi biti u cijelosti ili pak u većem dijelu predstavljen na proljetnom sastanku
„Krohem“-a u svibnju ove godine. I ova bi aktivnost trebala završiti publiciranjem smjernica.

S poštovanjem, srdačan pozdrav.
prof. dr. sc. Toni Valković, dr. med.

