
  Oddělení radiační onkologie 
FN – Brno, PRM, Obilní trh 11 

 
 

 

Vás zve na 13. ročník odborného onkologického sympózia  
pro lékaře a  3.ročník pro NLZP,  

 

který bude pořádán ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, 
Českou asociací sester a Sekciou pre karcinom prsníka    

 
 

 

 
 

 
 

konaného ve dnech 18.1. – 19.1. 2008 pro lékaře  
a dne 18.1.2008 pro NLZP 

v prostorách Kongresového centra v Brně 
 
 

o záštitu byly požádány: 
Fakultní nemocnice Brno 

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně  
Univerzitní onkologické centrum Brno 

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP 
Česká onkologická společnost ČLS JEP 

Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP 
Česká chirurgická společnost ČLS JEP 
Národní onkologický ústav  Bratislava 

Slovenská onkologická spoločnosť pri SLS  
Česká asociace sester  

Společnost radiologických asistentů ČR 
Sekcia sestier pracujúcich v onkológii pri SLS  

 



TÉMATA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU : 

• Doporučené diagnostické algoritmy v případě podezření na recidivu či MTS 
• Chirurgická léčba recidivujícího a disseminovaného karcinomu prsu – indikace, 

komplikace, výsledky 
• RT svodné lymfatické oblasti – novinky (edukační přednáška) 

• Indikace RT a systémové léčby u recidiv a vzdálených metastáz, komplikace, výsledky, 
zařazení do léčebného schématu  

• Biologická terapie – dosavadní zkušenosti v ČR 
 

TÉMATA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU 
 

• Nové trendy v diagnostice a léčbě karcinomu hrdla děložního 
• Požadovaná radikalita chirurgických výkonů, fertilitu zachovávající chirurgické 

výkony, možnosti chirurgické léčby po selhání kurativní RT 
• Konkomitantní chemoradioterapie, adjuvantní RT, reiradiace a její indikace 

• Indikace a přínos systémové terapie v léčbě karcinomu hrdla děložního 
 

TÉMATA PRO NLZP 
• Současné trendy v diagnostice a léčbě nemalobuněčného karcinomu plic 

• Moderní RT techniky, konkomitantní chemoradioterapie, komplikace, 
ošetřovatelská péče 

• Systémová léčba, nejčastější komplikace, ošetřovatelská péče  
 
 
Kongres bude zaměřen edukačně a proto bude větší část prezentací vyžádaných 
s následnou řízenou diskusí hlavních odborníků na dané téma. Cílem je dosáhnout 
racionálního a efektivního konsensu ohledně diagnosticko terapeutických algoritmů u 
recidivujícího a metastazujícího karcinomu prsu a u karcinomu hrdla děložního.  
   
 
Pokyny pro aktivní účastníky:  

• Přednášky na 10 minut (delší jen po předchozí dohodě s pořadatelem) 
• Postery na plochu 190 x 80 cm 
• K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x,  

na požádání je možné zajistit video 
• Přihlášky s aktivní účastí se stručným abstraktem zašlete nejpozději do 9.11.2007 
• Kompletní znění přednášky, které bude na CD, prosíme zaslat nejpozději do 30.11.2007 
• Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma  
• Pro první autory vybraných posterů činí 50% z ceny 
• 1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním přednášek 

(mimo CD) i v tištěné podobě s číslem ISBN 
 

 
Registrační poplatky (včetně DPH):   pro lékaře    pro NLZP 

• Do 15.11.2007   1000,- Kč     400,- Kč 
• Do 15.12.2007   1400,- Kč     500,- Kč 
• Po 15.12.2007    1700,- Kč     600,- Kč 
• Na místě    2000,- Kč     700,-  Kč 

 



 
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  35 - 1359680297/ 0100 
konstantní symbol:     308 
variabilní symbol:    18 01 2008 (bez mezer) 
specifický symbol:    Rodné číslo event. jméno (ne pouze pracoviště) 
 
 
Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu! Doklad o zaplacení si prosím 
vezměte s sebou ! 
 
 
Registrační poplatek zahrnuje: 

• Vstup na přednášky a satelitní sympózia 
• Taška s materiály a CD sborníkem  
• Obědy a občerstvení během sympózia   
• Vstup na společenský večer dne 18.1.2008  
• Závěrečný raut dne 19.1.2008   

 
 
Společenská část sympózia 
V pátek 18.1.2008 proběhne společenský večer ve stylovém prostředí vinárny U 
královny Elišky s koncertem a diskotékou. 
 

 
Sponzory sympózia jsou přední farmaceutické firmy a některé další 
koordinátor: 
Prim.MUDr.Renata Neumanová,Ph.D. 
Alena Hamzová, Věra Hojná 
Oddělení radiační onkologie 
PRM, Obilní trh 11 
FN Bohunice, 625 00 BRNO 
 

 
tel.: 532 238 264, 223, 231 
fax: 542 522 231 
mobil: 602 765 732, 724 065 923,  
777 204 459, 724 025 563 
e–mail: rneumano@fnbrno.cz 
             alena.hamzova@fnbrno.cz 
 
 

  

aktuální informace najdete na webových stránkách České onkologické 
společnosti ČLS JEP, v kalendáři odborných akcí:  

http://www.linkos.cz/kongresy/akce.php   
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 


