Pozvání ke Kulatému stolu ZN
Odborná diskusní setkání v krajích s poskytovateli zdravotní péče o pacienty s NSCL, jejich zřizovatele i plátce.
Ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Českou onkologickou společností ČLS JEP
Téma

Pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic –
můžeme pro ně svou spoluprací udělat více?
Zdravotnické noviny Ambit Media, a. s., měly tu čest sledovat od samého počátku tvorbu interdisciplinárního konsensu pro
prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic.
Vzhledem k tomu, že tato problematika nabývá s identifikací dalších genetických prediktorů (nejen) u nemalobuněčného karcinomu
plic na aktuálnosti, dovolujeme si Vás pozvat k diskusi u Kulatého stolu ZN, v níž bychom se rádi zamysleli nad překážkami, které
navzdory konsensu brání optimálnímu patient-flow v terénu – a pokusili se být nápomocni k jejich odstraňování.
Oranžová: CMYK 0-72-100-0
Šedá: CMYK 0-0-0-75

Budeme poctěni, pokud se zúčastníte a podělíte se o své poznatky a zkušenosti.
K diskusi nad aktuálním tématem Vás zve šéfredaktor Zdravotnických novin Jan Kulhavý.
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IKEM, kongresový sál, Vídeňská 1958/9, Praha 4-Krč

17. září, 10.00–13.00 hod.

P R O G RAM
I. Seminář
Spolupředsedající: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Zahájení, uvítání, úvod – Proč pořádáme toto odborné setkání
prof. Miloš Pešek
Přednáška – Léčba NSCLC vedená genetikou
MUDr. Leona Koubková
Přednáška – Současný a budoucí algoritmus léčby NSCLC ve
světle současných klinických výsledků
prof. Luboš Petruželka, MUDr. Jiří Votruba
Přednáška – Z teorie do správné praxe – konsensus a guidelines
SČP ČLS JEP
prof. Aleš Ryška
Přednáška – Léčba NSCLC inhibitory tyrozinkinázy v ČR
(o čem vypovídají data TULUNG)
prof. Miloš Pešek

Interaktivní prezentace – Z terénu do centra a zase zpět
MUDr. Leona Koubková
Závěr semináře – Situace a mezioborová spolupráce v regionu
prof. Luboš Petruželka
II. Coffee break
III. Kulatý stůl ZN
Moderátor: Jan Kulhavý
Aktivní účastníci panelu – Všichni spolupředsedající
a přednášející ze semináře a dále:
zástupce pneumoonkologického centra
zástupce KOC
zástupce necentrových onkologů
zástupce necentrových pneumologů/bronchologů
zástupce laboratoře molekulární genetiky
zástupce VZP a SZP ČR

Účast prosím potvrďte do 13. 9. 2013 na e-mail: zdravky.projekty@ambitmedia.cz nebo tel.: 222 352 575.

