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Konference pro lékaře 
23. – 25. dubna 2007 
 
Místo konání: Hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno 
 
Jednací řeč: čeština, slovenština, angličtina 
 
Registrační poplatek:  
1 100,- + 19% DPH, tj. celkem 1 309,- Kč  
- registrační poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem u KB Brno-město  
- č. ú. 87535621/0100, variabilní symbol: Vaše rodné číslo (nutno uvést na přihlášce pro 

identifikaci platby – stačí prvních 5 číslic), konstantní symbol: 0308, specifický symbol 
7491  

- účastníci ze SR mohou registrační poplatek uhradit na místě 
- doklad o zaplacení poplatku nutno přiložit k závazné přihlášce 
 
Registrační poplatek zahrnuje: 
- vstup na všechna jednání sympozia 
- program sympozia, edukační sborník, odborné materiály 
- občerstvení 
- uvítací večer – hotel Voroněž 23. 4. 2007 
- společenský večer – Moravská chalupa 24. 4. 2007 
 
Rámcový program: 

• Early detection of cancer and surgical oncology: concerting actions 
• Časná diagnostika nádorů chirurgické onkologie: společné úsilí   
• Kombinace cílené a nespecifické onkoterapie 
• Dispenzární péče o nemocné s nádory 
• Vzdělávání lékařů v onkologii 
• Pacientské organizace a informovanost veřejnosti 
• Pokroky v biologii nádorů 
• Rozvoj informačních systémů pro onkologii 
• Nádory močového měchýře (kurs uroonkologů) 
• Role radioterapie v léčbě bronchogenního karcinomu 
• Dětská onkologie  

 
 
 
 

Konference pro sestry a laboranty 
24. – 25. dubna 2007 
 
Místo konání: Kongresové centrum, Brněnské výstaviště, Výstavní 1, Brno 
 
Jednací řeč: čeština, slovenština, angličtina 
 
Registrační poplatek:  
600,- + 19% DPH, tj. celkem 714,- Kč 
- registrační poplatek lze uhradit bezhotovostním převodem u KB Brno-město  
- č. ú. 87535621/0100, variabilní symbol: Vaše rodné číslo (nutno uvést na přihlášce pro 

identifikaci platby – stačí prvních 5 číslic), konstantní symbol: 0308, specifický symbol 
7491  

- účastníci ze SR mohou registrační poplatek uhradit na místě 
- doklad o zaplacení poplatku nutno přiložit k závazné přihlášce 
 
Registrační poplatek zahrnuje: 
- vstup na všechna jednání sympozia 
- program sympozia, edukační sborník, odborné materiály 
- občerstvení 
- uvítací večer – hotel Voroněž 23. 4. 2007 
- společenský večer – Moravská chalupa 24. 4. 2007 



 
Rámcový program: 
Pro sestry a laboranty 
Cesta k bezpečné péči onkologicky nemocných: 

• Bezpečná péče o onkologické pacienty 
• Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče 
• Sexuální život u nemocných s onkologickým onemocněním 
• „Komfort při umírání“ – víme o čem mluvíme? 

- klinické, etické a právní aspekty péče o umírajícího pacienta 
Radiologičtí asistenti 

• Mamografický screening z pohledu radiologického asistenta 
• Radioterapie CNS – hlavy a krku  

 
Abstrakta 
Obsažný abstrakt nebo plný text přednášky nebo posteru do rozsahu pěti stran manuskriptu 
(formát A4, 30 řádků, řádkování 1,5, velikost písma Arial 11) bude součástí Edukačního 
sborníku BOD 2007 jako ucelené publikace s ISBN. Graf, tabulky a ilustrace, které budou 
posílány elektronickou poštou nebo na disketě, je potřeba zaslat odděleně a uložit 
v samostatných souborech. 
Text zašlete na disketě nebo na e-mail: cechmanova@mou.cz, v MS WORD nejpozději do  
31. ledna 2007. 
 
Pro přehlednost prosíme následující strukturu textu: 
- název práce 
- autorský kolektiv 
- pracoviště 
- vlastní sdělení s výstižným závěrem 
 
Po celou dobu konání BOD 2007 bude probíhat výstava farmaceutických firem. 
Součástí programu budou také odborná firemní sympozia. 
 
Ubytování 
 
Ubytování je rezervováno v hotelech VORONĚŽ I. a VORONĚŽ II.  
Zájemci o ubytování si musí rezervaci ve zvoleném hotelu potvrdit sami do 16. 3. 2007 
pod heslem BOD 2007: 
Hotel Voroněž I.   Křižkovského 47, Brno 
    tel.: 543 141 377 
    tel.: 543 141 375 
     pí. Jana Buršíková (rezervace) 
Hotel Voroněž II.  Křižkovského 49, Brno 
    tel: 543 142 030 
    tel.: 543 142 020  

pí. Jitka Roupcová (rezervace) 
Orientační ceny    
Voroněž I. (včetně snídaně) 1 670,- Kč/dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu   

2 205,- Kč/dvoulůžkový pokoj 
  
Voroněž II. (včetně snídaně)  1 610,- Kč/dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu 

2 150,- Kč/dvoulůžkový pokoj   
2 550,- Kč/dvoulůžkový pokoj s přistýlkou   

 
 
  
Sekretariát organizačního výboru: 
Eva Čechmanová      Martina Andrysíková 
tel.: 543 132 450      tel.: 543 136 809 
fax.: 543 132 455       
e-mail: cechmanova@mou.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 



ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA 
 
Příjmení ……………………………………………………………………… 

Jméno…………………………………………………………………………. 

Titul…………………………………………………………………………… 

Rodné číslo …………………………………………………………………... 

(nutno uvést pro identifikaci platby – stačí uvést prvních pět číslic) 

Pracoviště:……………………………..……………………………………… 

Ulice:……………………………………………………………………………. 

Město:………………………………………PSČ……………………………. 

Telefon………………………………… Fax………………………………….. 

E-mail………………………………………. 

 
Forma účasti 
 
XXXI. Brněnské onkologické dny                              XXI. Konference pro sestry a laboranty 
23. – 25. 4. 2007 (pondělí – středa)  24. – 25. 4. 2007 (úterý – středa)  
lékaři                  zdravotní sestry a laboranti  
 
aktivně      aktivně     
 
pasivně      pasivně     
 
přednáška     přednáška    
 
poster      poster     
(velikost panelů 90 x 1,10 výška) 
 
 
Příjezd dne (nutné vyznačit):   Příjezd dne: (nutné vyznačit): 
Lékaři      Sestry a laboranti 
23. 4. 2007     24. 4. 2007   
24. 4. 2007     25. 4. 2007   
25. 4. 2007  
 
Oběd (nutné vyznačit):    Oběd (nutné vyznačit): 
Lékaři      Sestry a laboranti    
24. 4. 2007     24. 4. 2007    
25. 4. 2007     25. 4. 2007   
 
Požadovaná technika: 
 
dataprojektor   
videoprojekce   
zpětný projektor   
diaprojektor   
 
Společenský večer: 
 
23. 4. 2007 (uvítací večer v hotelu Voroněž)           ano   ne  
24. 4. 2007 (Moravská chalupa)               ano   ne  
 
 
Termín k zaslání ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY je nejpozději do 31. ledna 2007. 
Zašlete na adresu: Masarykův onkologický ústav, Eva Čechmanová, Žlutý kopec 7,  
656 53 Brno, e-mail: cechmanova@mou.cz 
 


