
Děkujeme za spolupráci v roce 2012.

Přejeme vám vše nejlepší v roce 2013 
a těšíme se na setkání s vámi 
nejpozději na

Brněnských onkologických dnech 
18. - 19. 4. 2013,
a to i v rámci satelitních sympozií, 
která se konají
18. 4. 2013 a 19. 4. 2013.

Hodně osobních a profesních úspěchů v roce 2013 přeje
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DŮLEŽITÁ DATA
Aktivní účast: on-line registrace přes webové stránky www.registracni-system.cz od 1. ledna 2013 10. února 2013 
Pasivní účast:  registrace předem (on-line registrace přes přes webové stránky od 1. ledna 2013 5. dubna 2013
 po 5. dubnu 2013 registrace pouze na místě

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
Místo konání: Pavilon E, Areál Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00  Brno 
Registrace: přízemí pavilonu E 
Jednací sály: Sály v I. a II. patře pavilonu E 
Firemní expozice: přízemí pavilonu E - výstavní část 
Obědy, coffee break: přízemí pavilonu E, za výstavními expozicemi

SJEZDOVÉ POPLATKY 
 platba předem do 8. dubna  platba na místě
Lékaři 1.000,- Kč 1.200,- Kč
NLZP  500,- Kč 600,- Kč
Praktičtí lékaři * zdarma 150,- Kč
Studenti zdarma
Vyzvaní přednášející zdarma
Vystavovatelé zdarma

* vstup omezen pouze na sekci „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“

 ■ Registrační poplatek hraďte předem nejpozději 8. dubna 2013, u plateb poukázaných po tomto datu bude vyžadován 
rozdíl oproti poplatku na místě u registrace. 

 ■ Platby posílejte na účet České kardiologické společnosti až po obdržení písemného (e-mailového) potvrzení o úspěšné 
registraci, kde budou uvedeny i všechny detaily pro platbu (číslo účtu, variabilní symbol apod.). Jako variabilní symbol 
vždy uvádějte Vaše registrační číslo.

 ■ U skupinových registrací je možné platit za jednotlivé registrace zvlášť – každý účastník ve skupině má svoje subregist-
rační číslo, které uvede jako variabilní symbol. Pokud bude uhrazena částka za celou skupinu, musí odpovídat celkové 
on-line objednávce. Bude-li nižší, nebude připsána ke skupině. 

 ■ Obědy nejsou zahrnuty v ceně registračního poplatku. Stravenky pro jednotlivé dny lze objednat při online registraci 
přímo v registračním formuláři.

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI
Požadavek na vystavení Certifikátu (potvrzení o účasti) akreditovaného Českou lékařskou komorou označte při on-line 
registraci. Certifikáty České asociace sester není třeba objednávat, budou automaticky připraveny pro všechny registrované 
NLZP (týká se aktivní i pasivní účasti, bude označeno na jednom certifikátu). Vydávání všech certifikátů bude při registraci. 
Certifikáty nebudou zasílány poštou po skončení akce. 

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT ZPĚT PO ODEČTENÍ 
25% ADMINIS TRATIVNÍHO POPLATKU, NEJPOZDĚJI DO 8. DUBNA 2013 
Potvrzení o provedení platby prosím předložte na vyzvání u registrace!

XXVII. KoNfERENCE PRo NELéKAřSKé 
ZdRAVotNICKé PRACoVNíKyONKOLOgICKÉ DNY  |

XXXVII. Brněnské 
onkologIcké dny
XXVII. Konference pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky

18. – 19. dubna 2013, Veletrhy Brno

PRVNí oZNámENí



BOD
www

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XXXVII. Brněnské on-
kologické dny a XXVII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Pro masarykův onkologický ústav je velkou 
ctí, že každoroční přízeň účastníků a sponzorů činí z obou konferencí největší celostátní odbornou akcí, která zahrnuje 
všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. 

tradice a význam obou konferencí jsou pro nás velkým závazkem, stejně tak jako spokojenost účastníků. Snažíme se 
proto obě konference dále rozvíjet po stránce organizační i programové, aby odpovídaly nárokům dnešní doby a plnily co 
nejlépe svůj vzdělávací účel. Přitom zohledňujeme vaše připomínky a přání. Pro rok 2013 jsme připravili několik změn. 

Největší změnou jsou nové prostory, ve kterých budou obě konference společně probíhat, a to v Kongresovém centru 
pavilonu „E“ brněnského výstaviště (Veletrhy Brno, a.s.). Nové prostory umožní programový růst konference a dají 
lepší podmínky vystavovatelům. V roce 2013 bude odborný program realizován celkem v šesti sálech a mimo tradiční 
přednáškové sekce se v nich uskuteční větší počet edukačních bloků, nově budou pořádány workshopy a v samostatných 
prostorách proběhne i posterová sekce. Speciální vzdělávací program bude věnován i praktickým lékařům. „Pod jednou 
střechou“ tak budete moci navštívit všechny odborné akce. Ve srovnání s předchozími lety budou mít i vystavovatelé 
k dispozici důstojné a větší prostory.

další změnou je dvoudenní konání celé akce. Větší prostory nám umožnily nejenom rozšířit odborný program, ale 
i jeho reorganizaci. Věříme, že i tato změna bude přijata pozitivně.  třetí významnou změnou je nový systém registrace 
všech účastníků konference. Registrace k aktivní i pasivní účasti bude možná jen elektronicky, a to prostřednictvím 
internetových stránek. Stejně tak bude realizováno i zasílání abstrakt přednášek a posterů. Abstrakta budou mít jed-
notnou strukturu a poprvé bude sborník abstrakt vydán jako samostatné supplementum časopisu Klinická onkologie. 

těšíme se na setkání s vámi všemi v Brně. Jsme přesvědčeni, že XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference 
pro nelékařské zdravotnické pracovníky budou pokračovat ve své úspěšné tradici a změny, které jsme připravili, budou 
vámi pozitivně přijaty. 

prof. mUdr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.
ředitel masarykova onkologického ústavu

předseda ČoS ČLS JEP

mUdr. marek Svoboda, Ph.d.
náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku

předseda organizačního výboru Bod

Phdr. Jana Kocourková, mBA
náměstkyně ředitele pro nelékařské 

zdravotnické pracovníky
předsedkyně organizačního výboru KNZP

REgISTRACE
Všechny formy registrace (aktivní, pasivní – indivi-
duální, skupinová, firemní) jsou přijímány pouze 
prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-
-line registrační systém.

www.registracni-system.cz

od 1. ledna 2013 je na výše uvedené webové stránce nasta-
vena akce „Brněnské onkologické dny 2013“, pro registraci 
je nutné se nejdříve „Přihlásit do systému a založit si Nový 
účet - jednotlivec (či firma). Zde si zvolíte své přihlašovací 
údaje, které budou v platnosti pro další přihlašování. 
Po vytvoření účtu je možné se dále registrovat k aktivní, 
pasivní či firemní účasti.

Termín pro ukončení aktivní účasti je 10. února 
2013 ve 24.00 hod. Po tomto datu nebude možné zadat 
přihlášku k aktivní účasti. Přihlášky posílejte v českém, slo-
venském nebo anglickém jazyce – bude dostupná anglická 
verze sjezdových stránek.  

on-line formulář pro aktivní účast umožňuje zadat sdělení 
jako ÚStNí či PoStER (pro lékaře a NLZP) a dále je možnost 

zadat sdělení do Soutěže o nejzajímavější kazuistiku 
a soutěže „To nejlepší z onkologického výzkumu“. 

Potvrzení o zařazení (odmítnutí) přihlášky k aktivní 
účasti do odborného programu bude e-mailem odesláno 
autorovi příspěvku v polovině měsíce března 2013.

Programový výbor sjezdu si vyhrazuje právo přesunout 
původně přihlášená ústní sdělení do posterové sekce (jako 
poster) a to zejména z důvodu nízkého hodnocení v re-
cenzním řízení. o přesunu z ústní do posterové sekce bude 
samozřejmě autor informován. 

Definitivní program (tištěný) bude součástí kongre-
sových materiálů na místě u registrace. 
Program v elektronické podobně bude k dispozici na 
webových stránkách ČKS na začátku dubna 2012.
Termín pro ukončení pasivní účasti (individuální, 
skupinová, firemní) je 5. dubna 2013. Po tomto datu 
zůstává pouze možnost registrace na místě za zvýšený re-
gistrační poplatek. ti, kteří se registrují předem a nestihnou 
uhradit registrační poplatek do 8. dubna 2013, jsou povinni 
zaplatit registrační poplatek ve zvýšené sazbě na místě. 

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
18. dubna 2013, 20.00 hodin

Společenský večer, hotel Voroněž
objednávky vstupenek při on-line registraci (v sekci „do-
provodný spol. program“) do vyčerpání kapacity, cena 
vstupenky je 300,- Kč.

Potvrzení o rezervaci vstupenky (vstupenek) obdržíte 
obratem e-mailem. Částku za vstupenku (vstupenky) na 

Společenský večer poukazujte po objednání na účet České 
kardiologické společnosti (viz e-mailové potvrzení ob-
jednávky), jako variabilní symbol uveďte registrační číslo 
účastníka akce. Je možné spojit s úhradou registračního 
poplatku. Vždy ale s jasně uvedeným variabilním symbo-
lem. Rezervované vstupenky si musí účastníci vyzvednout 
v registraci akce do 18. dubna 2013 do 12,00 hodin, poté 
budou vstupenky prodány dalším zájemcům.

UBYTOVÁNÍ
Nabídka hotelů je součástí webu ČKS. objednat ubytování 
je možné e-mailem nebo faxem (kontakty na hotely jsou 
uvedeny na webu), a to do vyčerpání hotelové kapacity (ho-
tel bude označen jako „obsazený“).Rezervaci potvrdí na 

základě odeslané přihlášky přímo hotel. Nezasílejte 
na organizační sekretariát sjezdu. Pokud potvrzení neobdrží-
te do týdne po zaslání Přihlášky, kontaktujte příslušný hotel.

Všechny informace včetně přihlášek a formulářů 
jsou od 1. ledna 2013 k dispozici na webové stránce 
www.registracni-system.cz (Základní informace)

Vaše ústní sdělení mohou být prezentována v těchto sekcích:
XXXVII. Brněnské onkologické dny

• diagnostika v onkologii 
• onkochirurgie
• Radioterapie
• Systémová protinádorová léčba 

(chemoterapie, cílená, biologická a hormonální terapie)
• Nežádoucí účinky onkologické léčby, rehabilitační péče 

a nutriční podpora v onkologii
• Klinická farmacie v onkologii
• Gynekologická onkologie

• Pneumoonkologie
• Uroonkologie
• Gerontoonkologie
• Podpůrná a paliativní léčba v onkologii
• Zajímavé kazuistiky z onkologické praxe
• Epidemiologie nádorů, screening, klinické registry, zdra-

votnická informatika
• Pokroky v biologii nádorů
• Pacientské organizace, spolupráce s veřejností

XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

• Nádory děložního čípku
• Nutriční podpora v onkologii
• toxicita cílené léčby

• Nová právní úprava ve zdravotnictví – zkušenosti rok poté
• Edukační programy a informační portály pro zaměstnance, 

pacienty a jejich blízké

V rámci konference se uskuteční následující edukační bloky:
• Karcinom prsu
• Nádory zažívacího traktu
• Sarkomy
• diagnostika a léčba lymfedému
• Neoadjuvantní léčba
• Gerontoonkologie
• onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře

Organizační sekretariát:

Eva Čechmanová
odborný program konference, primární 
kontakt se sponzory a vystavovateli
tel.: 543 132 450
e–mail: cechmanova@mou.cz

Ludmila Klímová 
organizace konference, registrace, práce 
se sponzory a vystavovateli
tel.: 543 213 825, fax: 543 213 830 
gsm: 602 536 849
e–mail: klimova@kardio-cz.cz

Organizační výbor:

MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. 
předseda

mUdr. dagmar Adámková – Krákorová
Věra Andrášková
Jana Badurová
Ing. Jiří Bártl
mUdr. Viera Bajčiová, CSc.
mUdr. Helena Bartoňková
tatiana Ciprová
mUdr. Renata Červená
Eva Čechmanová
mUdr. Petr Čoupek
mUdr. Regina demlová, Ph.d.

doc. mUdr. Jan doležel, Ph.d.
doc. RNdr. Ladislav dušek, Ph.d.
mUdr. Zdeněk Eber
mUdr. Pavel fabian, Ph.d.
doc. mUdr. Vuk fait, CSc.
doc. mUdr. Lenka foretová, Ph.d.
mUdr. Josef Chovanec, Ph.d.
Phdr. Zuzana Joukalová
mUdr. Igor Kiss, Ph.d.
mUdr. Jana Kleinová
Ludmila Klímová
mUdr. Ivo Kocák, Ph.d.
Phdr. Jana Kocourková, mBA
Pharmdr. Šárka Kozáková, mBA

mUdr. Radek Lakomý, Ph.d.
mgr. Jaromíra mojžíšová
mUdr. markéta Palácová
mUdr. Katarína Petráková, Ph.d.
Bc. Hana Píšová
prof. mUdr. Jana Skřičková, CSc.
RNdr. ondřej Slabý, Ph.d.
mUdr. ondřej Sláma, Ph.d.
mUdr. milana Šachlová, CSc. et Ph.d.
doc. mUdr. Roman Šefr, Ph.d.
prof. mUdr. Pavel Šlampa, CSc.
mUdr. Jiří tomášek
prof. mUdr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.
prof. mUdr. Rostislav Vyzula, CSc.
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