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PROGRAMOVÝ RÁMEC XXXIX. BOD A XXIX. KNZP, BRNO 8.10. 4. 2015

Středa 

(8. 4. 2015)

Brněnské onkologické dny KNZP KNZP
Přidružená 

jednání

Sál 

J. Šprindricha                                                                                 

(Sál E1A/ 

/1. patro)

Sál R. Wernera                                                                                   

(Sál E1B/ 

/1. patro)

Sál J.  Bakeše                                                                                    

(Sál E1C/ 

/1. patro)

Sál J. Švejdy                                                                                   

(Sál E4/ 

/2. patro)

Sál V. Morávka                                                                                  

(Sál E3/ 

/1. patro)

Sál L. Bakešové                                                                                           

(Sál E2/ 

/1. patro)

Jednací 

salónek A                             

(1. patro)

Jednací 

salónek B                                  

(1. patro)

14:00–14:05 Zahájení (Sál J. Bakeše)

14:15–15:45
90 min

PharmAround –
workshop:                                      

„Plánování kli-
nických studií 
a interpretace 
získaných dat                      
v onkologii“                          

Přehled nejvýznamnějších 
výsledků z klinických studií 

za poslední rok
———

Kulatý stůl –
diskuze                    

Nové technolo-
gie (metody, 

postupy, léčiva), 
jejich uplatnění 
v klinické praxi 

a úhrada 

——— ——— Zasedání

15:45–16:00 PŘESTÁVKA

16:00–17:45
105 min

PharmAround 
– workshop:                                      

„Plánování kli-
nických studií 
a interpretace 
získaných dat                      
v onkologii“                          

Edukační 
seminář                                 

Karcinom jícnu 
a GEJ – minu-

lost, přítomnost, 
budoucnost                                                  

Edukační se-
minář                                                                                                        

Nemalobuněčný 
karcinom plic – 
nechirurgická 

léčba

——— ——— ——— Zasedání

Přímý 
on-line přenos                                 

„Kulatý stůl 
o prevenci 

nádorů“

17:45–18:00 PŘESTÁVKA

18:00–19:00
60 min

———

Satelitní 
sympozium                            
(Boehringer 
Ingelheim)

Satelitní 
sympozium 

(Roche)
——— ——— ——— ——— Zasedání

19:00 Ukončení odborného programu prvního dne
19:00–20:00 Slavnostní otevření expozic vystavovatelů

Čtvrtek 

(9. 4. 2015)

Brněnské onkologické dny KNZP KNZP
Přidružená 

jednání

Sál 

J. Šprindricha                                                                                 

(Sál E1A/ 

/1. patro)

Sál R. Wernera                                                                                   

(Sál E1B/ 

/1. patro)

Sál J.  Bakeše                                                                                    

(Sál E1C/ 

/1. patro)

Sál J. Švejdy                                                                                   

(Sál E4/ 

/2. patro)

Sál V. Morávka                                                                                  

(Sál E3/ 

/1. patro)

Sál L. Bakešové                                                                                           

(Sál E2/ 

/1. patro)

Jednací 

salónek A                             

(1. patro)

Jednací 

salónek B                                  

(1. patro)

8:30–10:00
90 min

Radioterapie

Edukační se-
minář                                

Nádory 
neznámého 

origa

Systémová proti-
nádorová léčba I    
(Uroonkologie)                                         

———
Workshop

„Osobnostní 
rozvoj“

Nádory
tlustého střeva                       
(Epidemiologie 

a screening, 
shrnutí léčby)

Workshop
Management 
péče o PICC 

katetry

8:00–8:30 
Průběžná 

redakční rada                                  
Klinické 

onkologie
10:00–10:15 PŘESTÁVKA

10:15–12:00
105 min

Edukační 
seminář                                

Nádory štítné 
žlázy

Edukační 
seminář                                

Imunoonkologie

Onkochirurgie I               
(Uroonkologie)

Epidemiologie 
nádorů 

a klinické registry

Kulatý stůl –
diskuze                     

Problematika
 fi nancování ra-
dioterapie v ČR

Nádory tlus-
tého střeva                 

(Diagnostika 
a základy léčeb-
ného algoritmu)

Workshop
Psycholog 

v týmu – mož-
nosti a limity

Zasedání

12:00–13:00 OBĚD
Zasedání Rady 

NOR
Zasedání 

Výboru SROBF

Zasedání pra-
covní skupiny 
pro tvorbu do-

poručených po-
stupů u renál-

ního karcinomu

Zasedání pra-
covní skupiny pro 

tvorbu doporu-
čených postupů 
u nádorů horní 

části GIT

13:00–14:00
60 min

———
Satelitní 

sympozium 
(Novartis)

Satelitní 
sympozium 

(Roche)

Pokroky 
v biologii 
nádorů

Zasedání 
Mammologické 

sekce 
ČChS ČLS JEP

Nádory tlus-
tého střeva                     

(Možnosti léčby 
pokročilého a 

metastatického 
onemocnění)

Workshop
Technika bez-
pečného po-

stupu při loka-
lizaci střevních 

vývodů

Zasedání 
Sekce 

nemocníčních 
lékarníků

14:00–14:10 PŘESTÁVKA

14:10–16:00
110 min

Edukační se-
minář                              

Karcinom 
prostaty

Systémová 
protinádorová 

léčba II
(Kolorektální 

karcinom)                                         

Onkochirurgie II                                                        
(Mammární 

problematika 
a varia)                                        

Pokroky 
v biologii 
nádorů

Klinická 
farmacie

Nádory 
tlustého střeva                      
(Možnosti ne-

systémové léčby 
metastatického 

onemocnění)

Workshop 
Úprava výživy 

v nemoci 
i ve zdraví

Zasedání

16:00–16:10 PŘESTÁVKA

Jedná se o pracovní verzi programu. Defi nitivní program bude zveřejněn v březnu 2015.
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16:10–17:50
100 min

Edukační 
seminář                             

Podpůrná 
a paliativní 

léčba                         
v onkologii                                 

Onkochirurgie III                                                        
(Nádory 

zažívacího 
traktu)                                        

Edukační 
seminář 
Vybrané 
kapitoly 

z karcinomu 
prsu 

Pokroky 
v biologii 
nádorů

———

Nádory tlus-
tého střeva                                

(Lokálně 
pokročilé 

a metastatické 
onemocnění)

——— Zasedání

17:50–18:00 PŘESTÁVKA

18:00–19:00
60 min

Satelitní 
sympozium 

(Bayer)

Satelitní 
sympozium                   

(Astellas Pharma)

Satelitní 
sympozium 

(Elli Lilly)
——— ——— ——— ————

19:00 Ukončení odborného programu druhého dne
20:00–01:00  Společenský večer – HOTEL INTERNATIONAL (ul. Husova, Brno)

Pátek 

(10. 4. 2015)

BOD KNZP KNZP
Přidružená 

jednání

Sál 

J. Šprindricha                                                                                 

(Sál E1A/ 

/1. patro)

Sál R. Wernera                                                                                   

(Sál E1B/ 

/1. patro)

Sál J.  Bakeše                                                                                    

(Sál E1C/ 

/1. patro)

Sál J. Švejdy                                                                                   

(Sál E4/ 

/2. patro)

Sál V. Morávka                                                                                  

(Sál E3/ 

/1. patro)

Sál L. Bakešové                                                                                           

(Sál E2/

/1. patro)

Jednací 

salónek A                             

(1. patro)

Jednací 

salónek B                                  

(1. patro)

7:30–8:25
55 min

Satelitní 
sympozium 

(Nutricia)

Satelitní 
sympozium 

(Eisai)

Satelitní 
sympozium 

(Teva)
——— ——— ——— ——— ———

8:25–8:30

8:30–10:00
90 min

Gynekologická 
onkologie

Systémová pro-
tinádorová 

léčba III   
(Gastrointes-

tinální nádory 
mimo CRC, 

ostatní)          

Edukační 
seminář

Kontroverze 
v následné léčbě 

a sledování po 
korekčních 

operací prsu                           

Vzdělávací 
seminář 

„Onkologická 
problematika 

v ordinaci 
praktického 

lékaře“ 

———

Žij svůj příběh
(Sebepoznání 

jako klíč 
ke zvýšení 

sebevědomí 
a  pochopení 

druhých)

Workshop                                          
Péče 

o kompliko-
vaně se 

hojící ránu

Setkání 
zástupců 

pacientckých 
organizací

10:00–10:15

10:15–12:00
105 min

Systémová 
protinádorová 

léčba IV 
(Melanom, 
sarkomy, 
ostatní)

Edukační se-
minář                               

Kolorektální 
karcinom                                           

Hereditární 
malignity                         

Volná sdělení 
a workshop

Dispenzarizace 
u hereditárního 

syndromu 
nádorů prsu 

a ovárií

Vzdělávací 
seminář 

„Onkologická 
problematika 

v ordinaci 
praktického 

lékaře“ 

———
Žij svůj příběh 
(Jak se bránit 
manipulaci)

Workshop                                          
Prevence ma-

márního 
karcinomu 

a samovyšetření 
prsu

Zasedání 
Výboru ČAS

12:00–13:00
Satelitní 

sympozium 
(Pfi zer)

OBĚD

Zasedání pra-
covní skupiny 

pro tvorbu 
doporuče-

ných postupů 
u maligního 
melanomu

Zasedání pra-
covní skupiny 

pro tvorbu 
doporuče-

ných postupů 
u karcinomu 

prsu

13:00–15:00
120 min

Zajímavé 
kazuistiky                                

z onkologické 
praxe                                                

Edukační 
seminář                               

Kolorektální 
karcinom                                           

Systémová 
protinádorová 

léčba V
(Karcinom 

prsu)          

Vzdělávací 
seminář 

„Onkologická 
problematika 

v ordinaci 
praktického 

lékaře“ 

———
Žij svůj příběh 

(Kde čerpat 
osobní energii)

——— ———

15:00–15:15 PŘESTÁVKA

15:15–15:55
40 min

Zasedání 
zakládající 

schůze sekce 
ČOS ČLS JEP 
pro nádory 

ORL

Zasedání pra-
covní skupiny 

pro tvorbu 
doporučených 
postupů u ko-
lorektálního 
karcinomu

Zasedání 
zakládající 

schůze sekce 
ČOS ČLS JEP 
pro nádory 

prsu

Vzdělávací 
seminář 

„Onkologická 
problematika 

v ordinaci 
praktického 

lékaře“ 

——— ——— ——— ————

16:00 UKONČENÍ BOD A KNZP (Sál J. Bakeše)


