
 

 

Informace pro autory p řednášek a poster ů 
 
Vážená kolegyně, 
vážený kolego, 
 
těší nás, že máte zájem prezentovat vaši práci v rámci odborného programu Brněnských 
onkologických dnů a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Můžete tak učinit 
formou přednášky nebo posteru , které však musí být doprovázeny příslušným abstraktem ve 
sborníku konference. Dovolujeme si vás požádat, abyste při přípravě abstraktu postupovali 
podle níže uvedených pokyn ů. Registrace k aktivní ú časti a zaslání abstrakt p říspěvků je 
možné pouze elektronicky na stránkách konference ww w.onkologickedny.cz, a to 
nejpozd ěji do 13.2.2015. Do tohoto data bude možné vaše příspěvky volně editovat. O přijetí 
příspěvku k prezentaci vás budeme informovat do konce února 2015. Sborník abstrakt bude 
vydán formou zvláštní přílohy časopisu Klinická onkologie. Máte-li dotazy či připomínky, 
kontaktujte nás e.mailem na adrese bod@mou.cz 
 
 
Vložení p říspěvku 
 
Na internetových stránkách www.onkologickedny.cz  vyberte v menu „Registrace ú časti“  a  
klikněte na „Vložení p říspěvku“   a dále na „Vložit nový p říspěvek“ .  Pokud nebudete 
zaregistrovaní k účasti, vyzve vás systém k dodatečné registraci. Následně budete muset vyplnit 
tyto položky: 
 
I. Název (název může být maximálně o rozsahu 300 znaků včetně mezer). 
 
II. Tématický okruh / blok  (vyberte z nabídky). 
 
III. Typ p říspěvku  (vyberte z nabídky). 
 
 
IV. Auto ři (postupně vložte max. 10 autorů příspěvku z nabídky autorů. Pokud v nabídce autor 
není, pomocí funkce „P řidat autora“  založíte nového autora do nabídky. Zadaný autor má 
automaticky nastavenu funkci Autor, pokud zaškrtnete pole Prezentující bude nastavena funkce 
Prezentující autor). Pokud potřebujete zadat více než 10 osob nebo zadat jinou funkci autora, tak 
pošlete požadavek na bod@mou.cz. 
 
V. Abstrakt   
Abstrakta musí být strukturovaná, a to dle charakteru prezentované práce (vzory viz níže). 
Maximální počet znaků (mimo nadpis, autory a pracoviště) je 2600 (cca 3/4 strany formátu A4). 
Dedikaci/e grantovým a sponzorským agenturám uveďte na konci abstraktu (vzor: „Práce byla 
podpořena grantovým projektem IGA MZČR č. NR 1234-5.“)  
 
 
 
 
 



 

 

Abstrakta musí mít následující členění: 
 
Prezentace výsledk ů 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 
 
Přehledové práce a ostatní sd ělení 
a) Východiska 
b) Cíl 
c) Závěr 
 
VI. Přílohy  (můžete vložit maximálně tři obrazové přílohy – Příloha 1 až 3, tj. soubory  
s koncovkou jpg nebo tif, které mohou obsahovat obrázky, grafy nebo tabulky). Maximalní 
velikost každé přílohy je 5MB. 
 
VII. Klíčová slova  (ke každému abstraktu je nutné z p ředem definovaného seznamu zadat 
alespo ň 3 klíčová slova, ideáln ě 4 a více , která nejlépe charakterizují předmět vašeho sdělení, 
vaši práci. Umožníte tím lépe vyhledávat vaše příspěvky v aplikaci pro mobilní telefony a tablety 
a v internetovém prohlížeči. Pokud nemůžete najít vhodná klíčová slova, abyste splnili výše 
uvedenou podmínku, vložte text „Nenastaveno“, který je na začátku výběrového seznamu). 
 
VIII. Sout ěže (každý příspěvek, bude-li přijat k prezentaci, se automaticky zařazuje do soutěže  
o „Nejlepší přednášku BOD, Nejlepší přednášku KNZP či Nejlepší posterové sdělení.“ Mimo to 
lze příspěvek přihlásit i do soutěže o nejzajímavější kazuistiku a o To nejlepší z onkologického 
výzkumu) 
 
IX. Prohlášení  (před odesláním příspěvku potvrdíte, že souhlasíte s jeho uveřejněním v tištěné a 
elektronické verzi programu a sborníku Brněnských onkologických dnů a Konference pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky a dále v aplikaci SmartCongress a na internetových 
stránkách konference, České onkologické společnosti ČLS JEP a našich mediálních partnerů 
(společnost C4P – správce aplikace SmartCongress a Onkoportálu, a společnost AmbitMedia –  
vydavatel časopisu Klinická onkologie). 
 
 
Tématické okruhy programu 
 
Vaše ústní a posterová sd ělení mohou být prezentována v t ěchto programových sekcích  
• Onkologická prevence a screening 
• Organizace a financování zdravotní péče 



 

 

• Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika 
• Vzdělávání, kvalita a bezpečnost v onkologické praxi 
• Diagnostické metody v onkologii  
• Radiointervenční metody (včetně ablačních metod a embolizací) 
• Radioterapie (příprava a plánování, zevní, brachyterapie, peroperační, nové techniky) 
• Onkochirurgie (klasická, laparoskopická, robotická)  
• Rekonstrukční chirurgie 
• Systémová protinádorová léčba (chemoterapie, cílená léčba, biologická a hormonální terapie) 
• Lokální aplikace protinádorových léčiv a vakcín 
• Nežádoucí účinky protinádorové léčby 
• Paliativní péče, podpůrná a symptomatická léčba 
• Nutriční podpora v onkologii 
• Ošetřovatelská péče a rehabilitace 
• Psychosociální péče 
• Pacientské organizace a spolupráce s veřejností 
• Základní a aplikovaný výzkum v onkologii 
• Vývoj nových léčiv, farmakoekonomika, klinická farmacie 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 
• Hereditární nádorové syndromy 
• Nádory dětí, adolescentů a mladých dospělých 
• Jiné malignity (ostatní, jinde nezařaditelné malignity) 
• Varia (ostatní, jinde nezařaditelné příspěvky) 
 


