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Schéma odborného programu – čtvrtek 18. dubna 2013

Čtvrtek 
(18. 4. 2013) BrNĚNSkÉ ONkOLOGICkÉ DNY kONfereNCe prO NeLÉkařSkÉ 

zDravOtNICkÉ praCOvNíkY
přIDružeNá 

jeDNáNí

sál J. Šprindricha                                                                                 
(sál E1A+B / 1. patro / 360)

sál J. Bakeše                                                                                    
(sál E1c / 1. patro / 240)

sál J. Švejdy                                                                                   
(sál E4 / 2. patro / 164)

sál r. Wernera                                                                                   
(sál E3 / 1. patro / 100)

sál l. Bakešové                                                                                           
(sál E2 /1. patro / 384)

salonek V. Morávka                                   
(1. patro / 22)

Jednací salonek                                  
(1. patro / 21)

08:30 zahájeNí — — — — — —

8:45 - 10:15
 1h 30 min (90´)

chemoterapie 
a hormonální léčba                                                     

onkochirurgie I                                       
/mammární 

problematika a nádory 
kůže/

pneumoonkologie 

Workshop
organizace 

klinického hodnocení -
práce studiové sestry

nádory děložního čípku — —

10:15 - 10:30 přestÁVKa

10:30 - 12:15 
1h 45 min (105´)

cílená protinádorová 
léčba a imunoterapie

onkochirurgie II                                                         
/problematika nádorů 

zažívací trubice 
a ostatní/                                           

Mezioborová spolupráce 
v diagnostice a 

léčbě sarkomů kostí 
a měkkých tkání                              

(edukační seminář)

Workshop
febrilní neutropenie nádory děložního čípku — —

12:15 - 13:15 satelitní sympózium 
společnosti pfIzer oBĚd

13:15 - 14:45
 1h 45 min (90´) Vyzvané přednášky                                  — pokroky v biologii 

nádorů I
Workshop -                               

závislost na tabáku toxicita cílené léčby Workshop
péče o stomie

Čchs
mammární sekce

14:45 - 15:00 přestÁVKa

15:00 - 16:45
1h 45 min (105´)

Karcinom prsu                   
(edukační seminář)                        

podpůrná a paliativní 
léčba v onkologii: 
co znamená „Best 

supportive care (Bsc)“?              
(edukační seminář)                                               

pokroky v biologii 
nádorů II    

nutriční podpora 
v onkologii

Workshop
péče o cévní vstupy

16:15 - 18:00
Jednání pracovní 

skupiny pro drG České 
onkologické společnosti 

Čls Jep

16:45 - 17:00 přestÁVKa

17:00 - 18:00
1h (60´)

satelitní sympózium 
společnosti noVartIs

satelitní sympózium 
společnosti rocHe — — — — —

18:00 - 18:10

18:10 - 19:00
50 min.

satelitní sympózium 
společnosti GsK — — — — — —

19:00 ukončení odborného programu prvního dne

20:00 - 1:00  Společenský večer



BOD XXXVII. Brněnské onkologIcké dny  |  XXVII. Konference pro neléKařsKé zdraVotnIcKé pracoVníKy

Schéma odborného programu – pátek 19. dubna 2013

pátek 
(19. 4. 2013) BrNĚNSkÉ ONkOLOGICkÉ DNY kONfereNCe prO NeLÉkařSkÉ 

zDravOtNICkÉ praCOvNíkY
přIDružeNá 

jeDNáNí

sál J. Šprindricha                                                                                 
(sál E1A+B / 1. patro / 360)

sál J. Bakeše                                                                                    
(sál E1c / 1. patro / 240)

sál J. Švejdy                                                                                   
(sál E4 / 2. patro / 164)

sál r. Wernera                                                                                   
(sál E3 / 1. patro / 100)

sál l. Bakešové                                                                                           
(sál E2 /1. patro / 384)

salonek V. Morávka                                   
(1. patro / 22)

Jednací salonek                                  
(1. patro / 21)

7:30 - 8:30
1h (60´) —

snídaně se společností 
amgen s.r.o.
(7:45 - 8:40)

snídaně se společností 
Medonet pharma s.r.o.

(Hotel Voroněž, 
restaurant A lA 

cArTE, 7:15 - 8:30)

— — — redakční rada
Klinické onkologie

8:30-8:45

8:45 - 10:15
 1h 30 min (90´)

diagnostika 
a léčba lymfedému 

u onkologických 
nemocných

Uroonkologie I                                     
renální karcinom            

pokroky v biologii 
nádorů III

Vzdělávací seminář 
pro praktické lékaře 

„onkologická problematika v 
ordinaci praktického lékaře“

nová právní úprava ve 
zdravotnictví, zkušenosti 

rok poté

Workshop
péče o rány

setkání zástupců 
pacientských organizací

10:15 - 10:30 přestÁVKa

10:30 - 12:00
1h 30 min (90´) radioterapie                                           Gerontoonkologie                            

(edukační seminář)

epidemiologie nádorů 
a kvalita dat národního 
onkologického registru                                                  

Vzdělávací seminář 
pro praktické lékaře 

„onkologická problematika v 
ordinaci praktického lékaře“ 

edukační programy 
a informační portály pro 
zaměstnance, pacienty 

a jejich blízké

Workshop
Komunikace: její 

možnosti, formy, úskalí 
i přednosti

—

12:00 - 13:00 oBĚd
setkání lékařů 
regionálních 

onkologických center

„průvodce onemocněním 
kolorektálním karcino-
mem“, Křest dVd a tK

zasedání rady nor
13:00 - 14:45

 1h 45 min (105´)

diagnostika 
a léčba karcinomu                                

rekta  I. část                                         
(edukační seminář)

Uroonkologie II                                    
Karcinom prostaty

zajímavé kazuistiky 
z onkologické praxe                                                

Vzdělávací seminář 
pro praktické lékaře 

„onkologická problematika v 
ordinaci praktického lékaře“ 

— —

14:45 - 15:00 přestÁVKa

15:00-16:00
 1h (60´)

satelitní sympózium 
společnosti noVartIs — —

Vzdělávací seminář 
pro praktické lékaře 

„onkologická problematika v 
ordinaci praktického lékaře“ 

— — —

16:00 - 16:15 přestÁVKa

16:15 - 17:55
1h 40 min (100´)

diagnostika a 
léčba karcinomu                                

rekta  II. část                                         
(edukační seminář)

Gynekologická 
onkologie                             

Klinická farmacie 
v onkologii                       

Vzdělávací seminář 
pro praktické lékaře 

„onkologická problematika v 
ordinaci praktického lékaře“ 

— — —

18:00 ukONČeNí BOD 
a kNzp — — — — — —




