
Oddělení radiační onkologie 
      FN – Brno PRM, Obilní trh 11 

 

 
 

Vás zve na 14. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře  
 

a 4. ročník pro SZP, který bude pořádán ve spolupráci s ČLK, ČAS  
a slovenskou sekcí pro karcinom prsu 

 

 
 

 
 

konaného ve dnech 9. – 10. 1. 2009 
v prostorách Kongresového centra v Brně 

 

o záštitu bude požádána: 
Fakultní nemocnice Brno  

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

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

Slovenská onkologická společnost při SLS 
Česká asociace sester 

Společnost radiologických asistentů ČR 
Sekcia sestier pracujúcich v onkológii při SLS 

 
sympózium je určeno pro všechny onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se zájmem o 
danou problematiku, pro radioterapeutické asistenty a zdravotní sestry pracující na radiačně 
onkologických odděleních či klinikách 

 
 

TÉMATA PRO MAMMÁRNÍ PROBLEMATIKU: 
• Novinky a trendy v diagnostice a léčbě karcinomu prsu 
• Mnohočetná léková  rezistence u solidních nádorů 

      
TÉMATA PRO GYNEKOLOGICKOU PROBLEMATIKU: 

• Hereditární a sporadické epiteliální karcinomy vaječníků 
• Dosavadní zkušenosti s preventivní vakcinací karcinomu hrdla děložního 

 

 



 
Možné formy prezentace sponzorských firem: 

 

jsou uvedeny na přihlášce 
 

 
Platbu realizujte prosím převodem na účet KC – kontaktní osoba – pí Mačalíková   
tel.: 541  152 502,  fax: 541 152 542, mobil: 607 928 457, e-mail: omacalikova@bvv.cz            
adresa: Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1, 647 00 Brno 
 

Společenská část sympózia: 
 

V pátek 9. 1. 2009 proběhne společenský večer již tradičně ve stylovém prostředí 
vinárny U královny Elišky s koncertem a diskotékou 

 
Zajištění obědů a občerstvení v průběhu celého sympózia včetně Vaší účasti na 

společenském večeru v počtu 3 osob je zahrnuto v ceně. 
 

Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že celá akce proběhne ke vzájemné 
spokojenosti všech zúčastněných. 

 

Váš zájem o účast nám prosím sdělte do 17. 10. 2008 
 

Prosíme o zaslání vyplněné přihlášky jako závazného potvrzení účasti na 
adresu: 

Prim. MUDr. Renata Neumanová,Ph.D. 
Oddělení radiační onkologie 

FN Brno, PRM 
Obilní trh 11, 625 00 Brno 

 
Jakékoli další informace, připomínky či speciální požadavky je možno vyřídit 

s koordinátorem 
Informace o akci jsou uvedeny na webových stránkách České onkologické společnosti JEP, 

v kalendáři odborných akcí:  www.linkos.cz/kongresy 
 
koordinátor: 
Prim. MUDr. Renata Neumanová,Ph.D. 
e-mail: rneumano@fnbrno.cz 
mobil: 602 765 732 
tel.: 532 238 264 
fax: 532 238 215  
 

    Alena Hamzová 
    e-mail: ahamzova@fnbrno.cz 
    mobil: 777 204 459 
    Tel.: 532 238 231 
    Fax: 532 238 215 



  

 


