
ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII 
A MAMMOLOGII

Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno

AKCE JE POŘÁDÁNA ODDĚLENÍM RADIAČNÍ 
A KLINICKÉ ONKOLOGIE NEMOCNICE ZNOJMO 

Koordinátor: prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

O záštitu bude požádána

OSLS ČLK Brno – město 
a odborné společnosti

Sympozium je určeno pro všechny 
onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se zájmem o danou problematiku, 

dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na  onkologických 
odděleních či klinikách.

LÉKAŘ I6.1 .  -  7 .1 .  2012NELÉKAŘ I6.1 .  2012

POZVÁNKA NA 17. ROČNÍK SYMPÓZIA

17. ročník  odborného onkologického sympózia pro lékaře 
a  7. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku



POZVÁNKA NA 17. ROČNÍK SYMPÓZIA#  STR.2

• Současné algoritmy a úskalí diagnostických postupů u karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a ovarií 
(pokročilé primární tumory, lokoregionální recidivy, disseminace)

• Léčba pokročilých stadií karcinomu prsu, karcinomu hrdla děložního a ovaria a její úskalí

Témata pro lékaře:

• Zásady bezpečné práce s cytostatiky

• Ošetřovatelská péče nežádoucích účinků radiační a systémové terapie

• Úskalí práce radiologických asistentů a možné varianty řešení

Témata pro NLZP:

• Přednášky na 10 – 15  minut (delší po předchozí dohodě s organizátorem)
• Postery na plochu 190 x 80 cm
• K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x,

na požádání je možné zajistit video
• Přihlášky s aktivní účastí zašlete nejpozději do 31.10.2011
• Kompletní znění přednášky zašlete do 30.11.2011
• Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
• Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50% z ceny
• 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s  kompletním zněním přednášek v tištěné podobě 

s číslem ISBN

Pokyny pro aktivní účastníky:

Registrační poplatky (včetně DPH):

pro lékaře pro NLZP
• Do 31.10.2011 1200,- Kč 500,- Kč
• Do 30.11.2011 1600,- Kč 600,- Kč
• Později a na místě 2000,- Kč 700,- Kč

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 43 - 5540530267/ 0100
konstantní symbol: 308
variabilní symbol: 6012012
specifický symbol: Rodné číslo event. jméno (ne pouze pracoviště)

Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu!Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu!
Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si prosím doklad o zaplacení s sebou.Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si prosím doklad o zaplacení s sebou.



POZVÁNKA NA 17. ROČNÍK SYMPÓZIA#  STR.3

• Vstup na přednášky a satelitní sympózia

• Taška s materiály a CD sborníkem

• Obědy a občerstvení během sympózia

• Vstup na společenský večer dne 6.1.2012

• Závěrečný raut dne 7.1.2012

Registrační poplatek zahrnuje:

Organizátor a kontaktní osoba pro aktivní účast: Kontaktní osoba pro firmy:

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA Oldřiška Mačalíková
mobil: 602 765 732 Mobil: 728 963 102
e–mail: neumanova.ren@volny.cz e-mail: omacalikova@seznam.cz

Kontaktní osoba pro pasivní účast: Přihlášky můžete zaslat elektronicky na:

Radovan Pukl www.ossova.cz
mobil: 724 326 636 akce, 17.ročník 2012, pozvánka online
e-mail: turbozet@volny.cz

Sponzory sympózia jsou přední farmaceutické firmy a některé další

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

Aktuální informace budou vyvěšeny na webových stránkách ČOS JEP ČLS
v kalendáři odborných akcí:  www.linkos.cz/kongresy

a na webových stránkách Občanského sdružení SOVA www.ossova.cz

Společenská část sympózia

V pátek 6.1.2012 proběhne společenský večer, nově v hotelu Sladovna v areálu pivovaru Černá Hora,
s možností ubytování – výhodné pro účastníky přijíždějící do Brna z východních Čech – www.hotel-sladovna.cz.
Doprava tam i zpět bude zajištěna.
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