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ZPRÁVY Z ODBORNÝCH AKCÍ

Best of ASCO® Czech Republic 2011
Česká onkologická společnost ČLS JEP oznamuje konání první oficiální konference Best of ASCO® v České republice. Konference 

se uskuteční v Praze dne 10. září 2011 v Top Hotelu Praha.

Brno, Česká republika – Česká onkologická společnost ČLS JEP oznámila dne 31. 1. 2011, že bude organizovat první oficiální Best 

of ASCO® konferenci v České republice (Best of ASCO® Czech Republic 2011), která se uskuteční v Praze dne 10. září 2011. Na  

uvedené konferenci zazní nejvýznamnější přednášky původně prezentované na výročním setkání členů Americké společnosti pro 

klinickou onkologii (2011 ASCO Annual Meeting®). Americká společnost pro klinickou onkologii (ASCO) je ve světě nejvýznam-

nější profesní společností odborníků podílejících se na péči o onkologické pacienty, která si klade za cíl tuto péči poskytovat v co 

nejvyšší možné kvalitě.

Přestože více než polovina účastníků výročního setkání ASCO každoročně přijíždí ze zahraničí, ne všichni, kteří by se kongresu 

ASCO chtěli zúčastnit, tak mohou učinit. Jak sdělil prezident ASCO dr. George W. Sledge, Jr., je právě výše uvedená skutečnost 

hlavním důvodem, proč ASCO spolupracuje se zahraničními partnerskými profesními organizacemi na programu “Best of ASCO® 

International.

V letošním roce se tedy uskuteční první oficiální Best of ASCO® Czech Republic, na kterém budou prezentovány nejvýznamnější 

práce z oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění a podpůrné péče, které doporučí skupina předních odborníku ASCO 

z přednášek z 2011 ASCO Annual Meeting®. Organizační výbor Best of ASCO International® Czech Republic následně z vybraných 

příspěvků sestaví finální program konference tak, aby zároveň reflektoval potřeby členů České onkologické společnosti ČLS JEP. 

Konference v Praze se zúčastní i členové ASCO, kteří budou mezi předsedajícími jednotlivých sekcí a společně s českými odbor-

níky poskytnou k prezentovaným příspěvkům potřebné klinické souvislosti.

“Máme velkou radost z toho, že budeme mít v letošním roce možnost zorganizovat ve spolupráci s ASCO oficiální konferenci Best 

of ASCO® Czech Republic 2011,” řekl profesor Jiří Vorlíček, předseda České onkologické společnosti. “Tato konference umožní všem 

našim členům získat přístup k nejdůležitějším informacím z letošní výroční konference ASCO, která je považována za největší svě-

tové setkání odborníků z oblasti onkologie. Navíc možnost uspořádat tuto konferenci v České republice, za účasti našich odbor-

níků v předsednických panelech, umožní k prezentovaným příspěvkům rozvést odbornou diskuzi zohledňující naše podmínky.”

Více informací o Best of ASCO® získáte na internetových stránkách http://boa2011.asco.org.

Základní informace o Americké společnosti pro klinickou onkologii  
(American Society of Clinical Oncology – ASCO)
Americká společnost pro klinickou onkologii (ASCO) je ve světě nejvýznamnější profesní společností odborníků podílejících se na 

péči o onkologické pacienty. Členská základna o téměř 30 000 členech zavazuje ASCO ve vytváření aktivit vedoucích ke zlepšení 

onkologické péče, mezi které patří zejména pořádání vědeckých konferencí, vzdělávacích programů a vydávání recenzovaných 

odborných časopisů. O všech těchto aktivitách je možné se více dozvědět na internetových stránkách ASCO: www.asco.org. ASCO 

má rovněž své stránky zaměřené na pacienty, které jsou dostupné na adrese: www.cancer.net.

Základní informace o České onkologické společnosti ČLS JEP získáte na internetových stránkách: www.linkos.cz.


