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Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali 
k účasti na XXXIX. Brněnské onkologické dny (BOD) a XXIX. Konferenci pro nelékařské 
zdravotnické pracovníky (KNZP). Těší nás, že každoroční přízeň účastníků a sponzorů 
činí z obou konferencí největší celostátní odbornou akci, jež zahrnuje všechny profese 
zabývající se onkologickou problematikou. Bude však pro nás velkou ctí, přijmete-li toto 
pozvání právě v roce, kdy Masarykův onkologický ústav slaví 80. výročí od zahájení své 
činnosti.

Tradice a význam obou konferencí jsou pro nás velkým závazkem, stejně tak jako 
spokojenost účastníků. Hlavní strategií je přitom udržování vysoké kvality programu 
a jeho pestrosti, aby si každý účastník našel to, co ho zajímá. V letošním roce se 
odborný program BOD skládá z 20 tradičních přednáškových sekcí a 12 edukačních 
bloků. Novinkou je „expertní blok“, ve kterém přední odborníci představí nejzajímavější 
výsledky z klinických hodnocení, které byly zveřejněny za poslední rok. Konference pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky se bude komplexně věnovat nádorům tlustého 
střeva a problematice psychosocialní podpory zdravotnickým pracovníkům. Kromě toho 
organizujeme 12 workshopů, řadu pracovních setkání a firemních satelitů a již tradiční 
celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře. 

Abyste se v programu mohli lépe orientovat, budete si moci na internetových stránkách 
www.onkologickedny.cz, v části „Můj kongres“, sestavit váš osobní program a ten 
si později přenést do aplikace „Smart Congress BOD 2015“ ve vašem mobilním 
telefonu či tabletu (volně dostupná v aplikačních storech APPSTORE, GOOGLEPLAY 
a WINDOWSPHONE a rovněž na kongresových stránkách). Tato aplikace vám dále 
umožní prohlížet si abstrakta, získávat aktuality z průběhu konferencí, hlasovat o nejlepší 
přednášky BOD a KNZP a zapojit se do případných diskuzí v rámci edukačních bloků. 

Vždy nás těšilo, že obě konference jsou pro své účastníky i příjemnou společenskou 
událostí, místem, kde se rádi setkávají se svými kolegy a přáteli. Pevně věříme, že tomu 
tak bude i letos! Zveme Vás na slavnostní otevření expozic vystavovatelů a dne 9. dubna 
2015 na společenský večer do hotelu International. 

Za pořadatele
Marek Svoboda, Jana Kocourková a Jan Žaloudík

Registrace účasti a další informace

Registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím internetového registračního systému, 
kde současně naleznete všechny potřebné informace.

Termín ukončení on-line registrace: 27. 3. 2015. Po uvedeném termínu bude 
možná registrace až na místě.

www.onkologickedny.cz
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Předběžný program – středa 8. dubna 2015

sTředa
(8. 4. 2015) BRNĚNsKÉ ONKOLOGICKÉ dNY KONfeReNCe PRO NeLÉKařsKÉ

zdRavOTNICKÉ PRaCOvNíKY
PřIdRužeNá

jedNáNí

Sál J. Bakeše                                                                            
(Sál E1A 1. patro)

Sál J. Šprindricha                                                                                   
(Sál E1B / 1. patro)

Sál R. Wernera                                                                               
(Sál E1C / 1. patro)

Sál J. Švejdy                                                                                   
(Sál E4 / 2. patro)

Sál V. Morávka                                                                                  
(Sál E3 / 1. patro)

Sál L. Bakešové                                                                                          
(Sál E2 /1. patro)

Jednací salónek A                             
(1. patro / 22)

Jednací salónek B                                  
(1. patro / 21)

14:00 - 14:05 Zahájení (Sál R. Wernera)

14:15 -15:30
 1h 15 min 

PharmAround 
- workshop:                                      

"Plánování klinických 
studií a interpretace 

získaných dat                      
v onkologii"                          

—

Expertní blok 
Přehled 

nejvýznamnějších 
výsledků z klinických 
studií za poslední rok

— Kulatý stůl - diskuze                    
Nové technologie 
(metody, postupy, 

léčiva), jejich 
uplatnění v klinické 

praxi a úhrada 

— — —

15:30 - 16:00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ EXPOZIC VYSTAVOVATELŮ

16:00 - 17:45
1h 45 min

PharmAround 
- workshop:                                      

"Plánování klinických 
studií a interpretace 

získaných dat                      
v onkologii"                          

Edukační seminář                                 
Karcinom jícnu a GEJ- 
minulost, přítomnost, 

budoucnost                                                  

Vyzvaná přednáška 
Solange Peters, 

MD,PhD
— — — —

Edukační seminář                      
Nechirurgická léčba 

NSCLC
Přímý on-line přenos                                 
„Kulatý stůl o preven-

ci nádorů“
17:45 - 18:00 PŘESTÁVKA

18:00 - 19:00
60 min.

Satelitní sympózium 
(Roche)

Satelitní sympózium 
(Boehringer 
Ingelheim)

— — — — — —

19:00 ukončení odborného programu prvního dne
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Předběžný program – čtvrtek 9. dubna 2015

ČTvRTeK
(9. 4. 2015) BRNĚNsKÉ ONKOLOGICKÉ dNY KONfeReNCe PRO NeLÉKařsKÉ

zdRavOTNICKÉ PRaCOvNíKY
PřIdRužeNá

jedNáNí

Sál J. Bakeše                                                                            
(Sál E1A 1. patro)

Sál J. Šprindricha                                                                                   
(Sál E1B / 1. patro)

Sál R. Wernera                                                                               
(Sál E1C / 1. patro)

Sál J. Švejdy                                                                                   
(Sál E4 / 2. patro)

Sál V. Morávka                                                                                  
(Sál E3 / 1. patro)

Sál L. Bakešové                                                                                          
(Sál E2 /1. patro)

Jednací salónek A                             
(1. patro / 22)

Jednací salónek B                                  
(1. patro / 21)

8:30 - 10:00
 1h 30 min

Gynekologická 
onkologie

Edukační seminář                                
Nádory neznámého 

origa

Uroonkologie I                                   
(Renální karcinom 

a ostatní)
Radioterapie —

Nádory 
tlustého střeva                       

(Epidemiologie a 
screeening, shrnutí 

léčby)

Workshop                       
Management péče 

o PICC katetry

8.00 - 8.30 

Výkonná 
redakční rada                                  

Klinické onkologie

10:00 - 10:15 PŘESTÁVKA

10:15 - 12:00
1h 45 min 

Edukační seminář                                
Nádory štítné žlázy

Edukační seminář                                
Imunoonkologie

Uroonkologie II                                   
(Karcinom prostaty)

Epidemiologie nádorů 
a klinické registry

Workshop - „Léčba 
karcinomu ledviny - 
srovnání indikačních 

omezení, guidelines a 
reálné klinické praxe.“

Nádory 
tlustého střeva                 

(Diagnostika a základy 
léčebného algoritmu)

Workshop                       
Psycholog v týmu - 
možnosti a limity

—

12:00 - 13:00 OBĚD Zasedání Rady NOR

Zasedání Výboru 
SROBF a Sekce 

onkochirurgie ČOS                
(Hotel Voroněž II)

Zasedání pracovní skupiny 
pro tvorbu doporučených 

postupů u renálního 
karcinomu

Zasedání pracovní skupiny 
pro tvorbu doporučených 
postupů u nádorů horní 

části GIT

13:00 - 14:00                   
60 min — Satelitní sympózium 

(Astellas)
Satelitní sympózium 

(Roche)
Pokroky v biologii 

nádorů I —

Nádory tlustého střeva                     
(Možnosti léčby po-
kročilého a metasta-
tického onemocnění)

Workshop                       
Technika bezpečného 
postupu při lokalizaci 

střevních vývodů

Zasedání 
Mammologické sekce 

ČChS ČLS JEP

14:00 - 14:10 PŘESTÁVKA

14:10 - 16:00
1h 50 min

Onkochirurgie                                                        
(Mammární 

problematika a varia)                                        

Edukační seminář                              
Karcinom prostaty

Vyzvaná přednáška                          
Fortunato Ciardiello, 

MD, PhD Pokroky v biologii 
nádorů II

Kulatý stůl - „Externí 
vs interní audit 
v radioterapii“

Nádory tlustého střeva                      
(Možnosti 

nesystémové léčby 
metastatického 
onemocnění)

Workshop                       
Úprava výživy 

v nemoci i ve zdraví
Zasedání Výboru ČAS

Systémová 
protinádorová léčba                      

Kolorektální karcinom

16:00 - 16:10 PŘESTÁVKA

16:10 - 17:50
1h 40 min 

Onkochirurgie                                                        
(Nádory zažívacího 

traktu)                                        

Edukační seminář                             
Podpůrná a paliativní 

léčba v onkologii                                 

Edukační seminář                                         
Vybrané kapitoly 
z karcinomu prsu 

Pokroky v biologii 
nádorů III —

Nádory tlustého střeva                                
(Lokálně pokročilé 

a metastatické 
onemocnění)

— —

17:50 - 18:00 PŘESTÁVKA

18:00 - 19:00
60 min.

Satelitní sympózium 
(Bayer)

Satelitní sympózium 
(Elli Lilly)

Satelitní sympózium 
(Novartis) — — — — —

19:00 ukončení odborného programu druhého dne

20:00 - 1:30  společenský večer - HOTeL INTeRNaTIONaL (ul. Husova, Brno. Odjezdy autobusů od hotelů a výstaviště mezi 19.30 - 20.00)
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zdravotnIcKé pracovníKy

XXXIX. Brněnské
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Předběžný program – pátek 10. dubna 2015

PáTeK
(10. 4. 2015) BRNĚNsKÉ ONKOLOGICKÉ dNY KONfeReNCe PRO NeLÉKařsKÉ

zdRavOTNICKÉ PRaCOvNíKY
PřIdRužeNá

jedNáNí

Sál J. Bakeše                                                                            
(Sál E1A 1. patro)

Sál J. Šprindricha                                                                                   
(Sál E1B / 1. patro)

Sál R. Wernera                                                                               
(Sál E1C / 1. patro)

Sál J. Švejdy                                                                                   
(Sál E4 / 2. patro)

Sál V. Morávka                                                                                  
(Sál E3 / 1. patro)

Sál L. Bakešové                                                                                          
(Sál E2 /1. patro)

Jednací salónek A                             
(1. patro / 22)

Jednací salónek B                                  
(1. patro / 21)

7:30 - 8:25
55 min.

Sympozium Pracovní 
skupiny nutriční péče 
v onkologii (PSNPO)  

při ČOS ČLS JEP

—

Satelitní 
sympózium (Teva)                     

Hotel Holiday Inn, sál 
Beta

— Workshop 
„Osobnostní rozvoj“ — — —

8:25-8:30 PŘESTÁVKA

8:30 - 10:00
 1h 30 min

Zajímavé kazuistiky                                
z onkologické praxe                                                Karcinom pankreatu 

Edukační seminář 
Kontroverze 

v následné léčbě 
a sledování po 

korekčních operací 
prsu

Vzdělávací seminář 
pro praktické 

lékaře "Onkologická 
problematika                        

v ordinaci praktického 
lékaře" 

—

Žij svůj příběh                        
(Sebepoznání jako 

klíč ke zvýšení 
sebevědomí 

a pochopení druhých)

Workshop                                          
Péče o komplikovaně 

se hojící ránu

Zasedání pracovní 
skupiny pro tvorbu 

doporučených 
postupů u maligního 

melanomu 
(9.00 - 9-30)

10:00 - 10:15 PŘESTÁVKA

10:15 - 12:00
1h 45 min 

Systémová 
protinádorová léčba 
(Melanom, sarkomy, 

ostatní)

Edukační seminář                               
Diagnostika a léčba 

časného stádia 
kolorektálního 

karcinomu                                            

Hereditární malignity                         
Volná sdělení 
a workshop

Vzdělávací seminář 
pro praktické 

lékaře "Onkologická 
problematika                        

v ordinaci praktického 
lékaře" 

Klinická farmacie
Žij svůj příběh                        
(Jak se bránit 
manipulaci)

Workshop                                          
Prevence mamárního 

karcinomu 
a samovyšetření prsu

Setkání zástupců 
pacientckých 
organizací 

(11.00 - 12.00)
Dispenzarizace 
u hereditárního 

syndromu nádorů 
prsu a ovárií

Zasedání Sekce 
nemocničních 

lékárníků

12:00 - 13:00 Satelitní sympózium 
(Pfizer) OBĚD

Zasedání zakládající 
skupiny sekce ČOS 
ČLS JEP pro nádory 

ORL

Zasedání pracovní 
skupiny pro tvorbu 

doporučených postupů 
u karcinomu prsu

13:00 - 15:00
2h Nádory CNS

Edukační seminář                               
Komplexní přístup 

k orgánovým 
metastázám nejen 
u kolorektálního 

karcinomu

Vyzvaná přednáška                          
doc. MUDr. Michal 

Mego, Ph.D.

Vzdělávací seminář 
pro praktické 

lékaře "Onkologická 
problematika                        

v ordinaci praktického 
lékaře" 

—
Žij svůj příběh                        

(Kde čerpat osobní 
energii)

— —
Systémová 

protinádorová léčba                                  
(Karcinom prsu)         

15:00 - 15:15 PŘESTÁVKA

15:15 - 15:55
 40 min

Nádory dětí, 
adolescentů 

a mladých dospělých
—

Systémová 
protinádorová léčba                                  

(Karcinom prsu)

Vzdělávací seminář 
pro praktické 

lékaře "Onkologická 
problematika                        

v ordinaci praktického 
lékaře" 

Workshop                      
„Onkologický pacient 

a kouření“
—

Zasedání pracovní 
skupiny pro tvorbu 

doporučených 
postupů 

u kolorektálního 
karcinomu

—

16:00 uKONČeNí BOd a KNzP Zakládající schůze sekce 
ČOS pro nádor prsu


