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Prebehla diskusia o moÏnostiach odberu ãasopisu Onkológia
- v˘bor odporúãa ãlenom SOS odber ãasopisu individuálne. 

Doc. Mardiak informoval o ponuke sponzorov pre Brati-
slavské onkologické dni. V˘bor zvolil za hlavného spon-
zora Roche Slovensko, s.r.o., za sponzorov: Pfizer a Amgen.
Rokovanie s ìal‰ími sponzormi povedie Doc. Mardiak. 
V˘bor Ïiada organizátorov odborn˘ch podujatí, ktorí sa
uchádzajú ogaranciu SOS, aby predloÏili svoje Ïiadosti a pra-
covné programy podujatí na druh˘ polrok 2007 do júna 2007.

Na poÏiadanie Doc. Wagnerovej v˘bor SOS súhlasí s vytvo-
rením Sekcie geriatrickej onkológie. 

MUDr. Malec poslal aktuálnu informáciu o Bansko-
bystrick˘ch onkologick˘ch dÀoch: termín: 15.-16. jún 
2007, téma: Zriedkavej‰ie nádory GITu. 

Doc. Mardiak informoval o Ïiadosti o spoluprácu pri prí-
prave a distribúcii Referátového v˘beru z onkológie. Po-
skytnutie zoznamu ãlenov SOS pre bezplatnú distribúciu
ãasopisu bude konzultované z právneho hladiska so SLS. 

V˘bor prijal ponuku Slovenskej spoloãnosti pre farma-
koekonomiku na spoluprácu pri fakmakoekonomick˘ch
‰túdiach. Za SOS bude participovaÈ Doc. Andra‰ina,
Doc. Mardiak, MUDr. ·álek, Prof. ·pánik, Doc. Wag-
nerová. 

Vytvorená bola pracovná skupina na inováciu Koncepcie
odboru klinická onkológia. ZloÏenie: Doc. Andra‰ina, 
Doc. Mardiak, Prof. ·pánik. 

V‰eobecná zdravotná poisÈovÀa oslovila Doc. Mardia-
ka a v˘bor SOS so ÏiadosÈou o prípravu ‰tandardn˘ch
postupov. V˘bor súhlasí za podmienky, Ïe ‰tandardné
postupy budú vypracované komplexne od diagnostiky
aÏ po lieãbu a Ïiada V‰eobecnú zdtavotnú poisÈovÀu,
aby zorganizovala medziodborové stretnutie k tejto
otázke.

ëal‰ie stretnutie v˘boru bude 20. 6. 2007 v Ko‰iciach. 

Zapísal: Doc. MUDr. Peter BerÏinec, CSc.

o n k o l o g i c k é   s p o l e ã n o s t i

informace

âeská onkologická spoleãnost âLS JEP
Sekce paliativní medicíny pfii Spoleãnosti pro studium a léãbu bolesti âLS JEP

pofiádají

XIII. brnûnsk˘ den paliativní medicíny
Termín konání:
âtvrtek 25. fiíjna 2007

Místo konání:
Kinosál Fakultní nemocnice Brno, pracovi‰tû Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Konference je urãena lékafiÛm a sestrám v‰ech oborÛ, ktefií ve své praxi pfiicházejí 

do styku s nevyléãitelnû nemocn˘mi a umírajícími pacienty

Hlavní témata
Obstrukãní syndromy pokroãilého onkologického onemocnûní a jejich management

Maligní obstrukce: respiraãního, digestivního , biliárního a uropoetického traktu

Paliativní péãe o pacienta s pokroãil˘m kolorektálním karcinomem
MoÏnosti a limity chemoterapie a biologické léãby

Nejãastûj‰í symptomy a jejich management

Stomie: zku‰enosti, novinky, nejãastûj‰í komplikace a jejich fie‰ení

Prognóza délky pfieÏití v onkologii : klinické, etické a komunikaãní aspekty

Pfiihlá‰ky
Pfiihlásit lze pfiíspûvky charakteru v˘sledkÛ klinické studie, zku‰enosti vlastního pracovi‰tû nebo kazuistiky.

Pfiíspûvky je tfieba zaslat do 30. 6. 2007
po‰tou na adresu: Marta Casková, IHOK, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

nebo elektronicky prostfiednictvím stránky 

Pfiihlá‰ku k úãasti je tfieba zaslat písemnû nebo elektronicky do 15. 9. 2007. 

Vstup na konferenci bude voln˘. Registrace pfiihlá‰ek je nutná z organizaãních dÛvodÛ.

Akce bude hodnocena body âLK a âAS v rámci kontinuálního vzdûlávání


