Pokyny k tvorbě abstrakt příspěvků
Registrace k aktivní a pasivní účasti (přednáška / poster), stejně tak i vložení abstrakt, je možné pouze
elektronicky, a to z internetové stránky konference: http://www.registracni-system.cz/. Máte-li v systému již
od minulých Brněnských onkologických dnů (BOD) a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
(KNZP) založen „účet“ , klikněte na „Můj učet“ nebo „REGISTRACE“a přihlašte se. Pokud si již nepamatujete
přihlašovací údaje, můžete o ně požádat prostřednictvím e-mailu: info@registracni-system.cz. Pokud jste se na
BOD a KNZP dosud nikdy elektronicky neregistrovali, založte si na stránce „Můj učet“ nový účet. Po přihlášení
do „Mého účtu“ si vyberte v sekci "Moje kongresy" registraci na BOD a po provedeni registrace budete mít v
dalším okně přehled sjezdové účasti a možnosti zadáni abstrakt.
Doporučujeme, abyste si text abstrakt připravili nejprve v libovolném textovém editoru, např. Microsoft Word.
Po přihlášení do vašeho účtu na stránkách konference pak můžete připravený text pouze zkopírovat do pole
elektronického formuláře pro zasílání abstrakt. Abstrakta musí být strukturovaná, a to dle charakteru
prezentované práce (viz níže). Maximální počet znaků je 2600 (cca 3/4 strany formátu A4). Mimo tento text
lze zaslat formou obrazové přílohy (soubory s koncovkou jpg nebo tif) další maximálně tři obrázky, grafy nebo
tabulky. Dedikaci/e grantovým a sponzorským agenturám uveďte na konci abstrakt (VZOR: Práce byla
podpořena grantovým projektem IGA MZČR č. NR 1234-5.) Text vloženého příspěvku je možné kdykoliv po
vašem přihlášení změnit, a to až do 10.2.2014. Sborník abstrakt bude vydán formou zvláštní přílohy časopisu
Klinická onkologie.
Abstrakta musí mít následující členění:
Přehledové práce
a) Východiska
b) Cíl
c) Závěr
Prezentace výsledků vlastní klinické nebo výzkumné práce
a) Východiska
b) Soubor pacientů a metody (klinická práce) nebo Materiál a metody (výzkumná práce)
c) Výsledky
d) Závěr
Kazuistiky
a) Východiska
b) Popis případu
c) Závěr
Ostatní sdělení
a) Východiska
b) Cíl
c) Závěr
Vaše ústní a posterová sdělení mohou být prezentována v těchto sekcích:
• 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 případě nejasností se obracejte na:
Eva Čechmanová (odborný program konference, příprava sborníku konference), tel. 543 132 450, e.mail:
cechmanova@mou.cz
Ludmila Klímová (organizace konference, registrace, práce se sponzory a vystavovateli), tel. 543 213 825, fax:
543 213 830, gsm: 602 536 849, e.mail: limova@kardio-cz.cz

