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

Předběžný program – 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)

salónek V. Morávka                                   
(1. patro / 22)

Jednací salónek                                  
(1. patro / 21)

08:45 zahájeNí — — — — — —

8:55 - 10:30
1h 35 min (95´)

chemoterapie, cílená 
protinádorová léčba, 

biologická a hormonální 
terapie    

onkochirurgie                                        
/mammární 

problematika, kůže, 
ostatní/        

pneumoonkologie — nádory děložního čípku

Workshop Knzp 1
organizace klinického 

hodnocení - práce 
studiové sestry

—

10:30 - 10:45 přestÁVKa

10:45 - 12:30 
1h 45 min (105´)

chemoterapie, cílená 
protinádorová léčba, 

biologická a hormonální 
terapie                                                     

onkochirurgie                                                         
/břicho a pánev, ostatní/                                           

edukační blok 
sarKoMy                       Workshop 1 nádory děložního čípku Workshop Knzp 2

febrilní neutropenie —

12:30 - 13:30 oBĚd

13:30 - 15:00
1h 45 min (90´) Vyzvané přednášky                                  — — Workshop 2 

závislost na tabáku toxicita cílené léčby Workshop Knzp 3
Komunikace

Čchs
mammární sekce

15:00 - 15:15 přestÁVKa

15:15 - 17:15
2h (120´)

edukační blok 
KarcInoM prsU                             

edukační blok
podpůrnÁ 

a palIatIVní léČBa 
V onKologII                                                      

pokroky v biologii 
nádorů I                       Workshop 3 nutriční podpora v 

onkologii
Workshop Knzp 4
péče o cévní vstupy —

17:15 - 17:30 přestÁVKa

17:30 - 18:30
1h (60´) firemní symposium 1a firemní symposium 1B — — — — —

20:00 - 1:00  Společenský večer (hotel voroněž)



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

Předběžný program – 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)

salónek V. Morávka                                   
(1. patro / 22)

Jednací salónek                                  
(1. patro / 21)

7:30 - 8:30
1h (60´)

firemní symposium 
("snídaně")  2a

firemní symposium 
("snídaně") 2B

firemní symposium 
("snídaně") 2c — — — redakční rada

Klinické onkologie

8:30-8:45

8:45 - 10:15
 1h 30 min (90´)

edukační blok 
dIagnostIKa a léČBa 

lyMfedéMU                                               

diagnostika v onkologii 
- zobrazovací metody, 

endoskopie, intervence.                                               

pokroky v biologii 
nádorů II

edukační blok pro praktické 
lékaře „onkologická 

problematika v ordinaci 
praktického lékaře“ 

nová právní úprava ve 
zdravotnictví, zkušenosti 

rok poté

Workshop Knzp 5
péče o rány Výbor sroBf

10:15 - 10:30 přestÁVKa

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

gerontoonKologIe
epidemiologie nádorů 

a kvalita dat nor                                                   

edukační blok pro praktické 
lékaře „onkologická 

problematika v ordinaci 
praktického lékaře“ 

edukační programy 
a informační portály pro 
zaměstnance, pacienty 

a jejich blízké

Workshop Knzp 6
péče o stomie —

12:00 - 13:00 oBĚd

zasedání rady nor13:00 - 14:45
 1h 45 min (105´)

edukační blok 
nÁdory zaŽíVacíHo 

traKtU                                                       
Uroonkologie             zajímavé kazuistiky 

z onkologické praxe                                                

edukační blok pro praktické 
lékaře „onkologická 

problematika v ordinaci 
praktického lékaře“ 

— —

14:45 - 15:00 přestÁVKa

15:00-16:00
 1h (60´) firemní symposium 3a firemní symposium 3B —

edukační blok pro praktické 
lékaře „onkologická 

problematika v ordinaci 
praktického lékaře“ 

— — —

16:00 - 16:15 přestÁVKa

16:15 - 17:55
1h 40 min (100´)

edukační blok 
neoadJUVance                       

gynekologická 
onkologie                             

Klinická farmacie v 
onkologii                       

edukační blok pro praktické 
lékaře „onkologická 

problematika v ordinaci 
praktického lékaře“ 

— — —

18:00 ukONČeNí — — — — — —


