XXVIII. Konference pro nelékařské
zdravotnické pracovníky

DŮLEŽITÁ DATA
Aktivní účast:
Pasivní účast:

on-line registrace přes webové stránky www.registracni-system.cz od 15. 12. 2013
registrace předem (on-line registrace přes přes webové stránky od 15. 12. 2013
po 10. dubnu 2014 registrace pouze na místě

10. února 2014
10. dubna 2014

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání:
Registrace:
Jednací sály:
Firemní expozice:
Obědy, coffee break:

Pavilon E, Areál Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
přízemí pavilonu E
Sály v I. a II. patře pavilonu E
přízemí pavilonu E - výstavní část
přízemí pavilonu E, za výstavními expozicemi

SJEZDOVÉ POPLATKY
Lékaři
NLZP a výzkumníci
Praktičtí lékaři*
Lékaři - zaměstnanci MOÚ
NLZP a výzkumníci - zaměstnanci MOÚ
Studenti
Vyzvaní přednášející
Vystavovatelé
Pacienti**, Hosté

platba předem do 10. dubna
platba na místě
1.000,- Kč
1.200,- Kč
500,- Kč
600,- Kč
zdarma
150,- Kč
850,- Kč
1.200,- Kč
400,- Kč
600,- Kč
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

* vstup omezen pouze na sekci „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“
** vstup omezen pouze do výstavního prostoru přízemí E

Registrační poplatek hraďte předem nejpozději 10. dubna 2014, 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 subregis
trační 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.
■■ Součástí registračního poplatku je vstup do všech prostor konference, poukázka na 2 teplé obědy 24. a 25. dubna,
kongresová taška s tištěným programem a sborníkem. Účastníci registrovaní v kategoriích „Praktičtí lékaři“, „Vystavovatelé“, „Pacienti“ a „Hosté“ obdrží pouze tištěný program. Pokud si budou chtít zakoupit stravenky na oběd, mohou
tak učinit v registraci za cenu á 120,- Kč/ks.
■■
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1. Oznámení

Hodně osobních a profesních úspěchů v roce 2013 přeje

XXXVIII.

Požadavek na vystavení certifikátu České lékařské komory či České asociace sester označte při on-line registraci. Vydávání
všech certifikátů bude při registraci. Certifikáty nebudou zasílány poštou po skončení akce.

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT ZPĚT PO ODEČTENÍ
25% ADMINISTRATIVNÍHO POPLATKU, NEJPOZDĚJI DO 10. DUBNA 2014.
Potvrzení o provedení platby prosím předložte na vyzvání u registrace!

Novartis_inzerce_PF2014_A5_final.indd 1

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

Brněnské onkologické dny
XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
24. – 25. dubna 2014 | Veletrhy Brno

BOD

XXXVIII. Brněnské onkologické dny | XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

REGISTRACE

dovolte, abychom Vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali na XXXVIII. Brněnské onkologické dny
(BOD) a XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP). Pro Masarykův onkologický ústav je velkou ctí, že
každoroční přízeň účastníků a sponzorů činí z obou konferencí největší celostátní odbornou akci, která zahrnuje všechny profese
zabývající se onkologickou problematikou. V roce 2013 se akce zúčastnilo přes 1600 účastníků, což je dosud největší počet,
který evidujeme, a prezentováno bylo celkem 330 příspěvků, z toho 217 formou přednášek.
Pro rok 2014 jsme připravili odborný program, který bude realizován celkem v šesti sálech a v samostatných prostorách
proběhne i posterová sekce. Mimo tradiční přednáškové sekce je v programu BOD připraveno osm edukačních bloků,
zaměřených na maligní melanom, diagnostiku a léčbu karcinomu žaludku, karcinom prsu, diagnostiku a léčbu
nádorů pankreatobiliárního systému, diagnostiku a léčbu PNETs, radiochirurgii, podpůrnou a paliativní léčbu
v onkologii a na imunoterapii. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se bude komplexně věnovat nádorům
hlavy a krku a dále problematice péče o pacienty v závěru života a interkulturním aspektům v ošetřovatelství.
Kromě těchto bloků předpokládáme organizaci workshopů, pracovních setkání (kulatých stolů), satelitů a celodenního
vzdělávacího programu pro praktické lékaře.
Obě konference se uskuteční v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště (Veletrhy Brno, a.s.) ve
dnech 24. a 25. dubna 2014 (čtvrtek a pátek). Ale již 23. dubna 2014 proběhne workshop na téma: „Interpretace výsledků
klinických studií v onkologii v éře personalizované medicíny“. Na společenský večer jste zváni 24. dubna 2014. Tištěný
program konference bude opět v podobě celobarevné knižní brožury obsahující navíc důležité kontakty na onkologická
pracoviště a další užitečné informace. Abstrakta příspěvků budou vydána v samostatném „Sborníku abstrakt“, zatímco
„Konferenční noviny“ Vám přinesou upoutávky a podrobnosti k nejzajímavějším prezentovaným příspěvkům a rozhovory
s jejich autory. Hodláme rovněž více využívat elektronická média. Připravili jsme pro Vás novinku - Smart Congress, kterou je
moderní kongresová aplikace dostupná v mobilních telefonech a tabletech tak, jak ji znáte z mezinárodních kongresů. V rámci
konferencí proběhnou i tři soutěže, a to o nejlepší přednášku, posterové sdělení a o nejzajímavější kazuistiku.
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.
Vždy nás těšilo, že obě konference jsou pro své účastníky i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi set
kávají se svými kolegy a přáteli. Pevně věříme, že tomu tak bude i v průběhu XXXVIII. Brněnských onkologických dnů
a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Vaše ústní a posterová sdělení mohou být prezentována v těchto sekcích

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

www.registracni-system.cz
Od 15. prosince 2013 je na výše uvedené webové stránce
nastavena akce „Brněnské onkologické dny 2014“, pro
registraci je nutné se nejdříve přihlásit buď ke svému účtu
platnému z předchozího BODu nebo si založit nový účet jednotlivec (či firma). Zadejte tedy buď již platné přihlašovací
údaje nebo si zvolte nové.
Po vytvoření účtu je možné se dále registrovat k aktivní,
pasivní či firemní účasti.
Termín pro ukončení aktivní účasti je 10. února
2014 ve 24.00 hod. Po tomto datu nebude možné zadat
přihlášku k aktivní účasti. Přihlášky posílejte v českém, slovenském nebo anglickém jazyce – bude dostupná anglická
verze sjezdových stránek.

On-line formulář pro aktivní účast umožňuje zadat sdělení
jako ÚSTNÍ či POSTER (pro lékaře, NLZP a výzkumníky)
a dále je možnost přihlásit sdělení do některé ze soutěží.
Potvrzení o zařazení (odmítnutí) přihlášky k aktivní
účasti do odborného programu bude e-mailem odesláno
autorovi příspěvku v polovině měsíce března 2014.
Programový výbor sjezdu si vyhrazuje právo přesunout
původně přihlášená ústní sdělení do posterové sekce (jako
poster) a to zejména z důvodu nízkého hodnocení v recenzním řízení. O přesunu z ústní do posterové sekce bude
samozřejmě autor informován.
Definitivní program (tištěný) bude součástí kongresových materiálů na místě u registrace.
Program v elektronické podobně bude k dispozici na
webových stránkách ČKS na začátku dubna 2014.
Termín pro ukončení pasivní účasti (individuální,
skupinová, firemní) je 10. dubna 2014. Po tomto datu
zůstává pouze možnost registrace na místě za zvýšený registrační poplatek. Ti, kteří se registrují předem a nestihnou
uhradit registrační poplatek do 10. dubna 2014, jsou povinni
zaplatit registrační poplatek ve zvýšené sazbě na místě.

Všechny informace včetně přihlášek a formulářů jsou
od 15. prosince 2013 k dispozici na webové stránce
www.registracni-system.cz (Základní informace)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu náměstek ředitele pro vědu, výzkum a výuku
předseda ČOS ČLS JEP
předseda organizačního výboru BOD

PhDr. Jana Kocourková, MBA
náměstkyně ředitele pro nelékařské
zdravotnické pracovníky
předsedkyně organizačního výboru KNZP

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE

Organizační výbor:
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
předseda
MUDr. Dagmar Adámková – Krákorová, Ph.D.
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. Jana Halámková, 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
PhamDr. Šárka Kozáková, MBA
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
Mgr. Jaromíra Mojžíšová

MUDr. Radka Obermannová
MUDr. Markéta Palácová
MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
Bc. Hana Píšová
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
doc. 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.
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Organizační sekretariát:
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

Jana Tichá, fakturace
gsm: 724 803 389
e–mail: ticha@kardio-cz.cz

24. dubna 2014, 20.00 hod

Společenský večer, hotel International
Objednávky vstupenek při on-line registraci (v sekci „Doprovodný 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 objednávky), jako variabilní symbol uveďte registrační číslo
účastníka akce. Je možné spojit s úhradou registračního
poplatku. Vždy ale s jasně uvedeným variabilním symbolem. Rezervované vstupenky si musí účastníci vyzvednout
v registraci akce do 24. dubna 2014 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 (hotel
bude označen jako „obsazený“). Rezervaci potvrdí na

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

• Onkologická prevence a screening
• Epidemiologie nádorů, klinické registry,
zdravotnická informatika
• Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi
• Diagnostické metody v onkologii
• Radioterapie
• Onkochirurgie
• Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená
léčba, biologická a hormonální terapie)
• Nežádoucí účinky protinádorové léčby
• Podpůrná a paliativní léčba
• Nutriční podpora v onkologii
• Ošetřovatelská péče
• Psychosociální péče
• Pacientské organizace a spolupráce s veřejností
• Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie v onkologii

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základní a aplikovaný výzkum v onkologii
Nádory prsu
Nádory kůže a maligní melanom
Nádory jícnu a žaludku
Nádory tlustého střeva a konečníku
Nádory slinivky, jater a žlučových cest
Neuroendokrinní a endokrinní tumory
Sarkomy
Nádory hlavy a krku
Nádory plic, průdušek a pleury
Gynekologická onkologie
Uroonkologie
Nádory nervového systému
Hematoonkologie
Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých
Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity)
Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky)

V rámci konferencí se uskuteční následující edukační bloky
• Diagnostika a léčba karcinomu žaludku
• Diagnostika a léčba nádorů pankreatobiliárního
systému
• Diagnostika a léčba PNETs
• Imunoterapie
• Interkulturní aspekty v ošetřovatelství

•
•
•
•
•
•

Karcinom prsu
Maligní melanom
Nádory hlavy a krku
Péče o pacienty v závěru života
Podpůrná a paliativní léčba v onkologii
Radiochirurgie

Zveme Vás na speciální akce
• Interpretace výsledků klinických studií v onkologii v éře personalizované medicíny
Workshop se uskuteční den před kongresem, tj. 23. 4. 2014, 14.00-18.00, ve spolupráci s Farmakologickým ústavem
LF MU a platformou PharmAround.
Na workshop se můžete přihlásit cestou www.pharmaround.cz
• Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře
25. 4. 2014, Celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře:

Soutěže
• Vaše sdělení můžete přihlásit do 2 soutěží, a to
„Soutěž o nejzajímavější kazuistiku“ a „To nejlepší z onkologického výzkumu“.
• Všechna posterová sdělení budou automaticky zařazena do „Soutěže o nejlepší posterové sdělení.“
Výherci v každé soutěži získají částku 10 000 Kč.

