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VáÏení kolegové,

srdeãnû Vás zveme na tradiãní podzimní 
onkogynekologick˘ semináfi, na téma 

Karcinom prsu a vulvy
pofiádan˘ Gynekologicko-porodnickou klinikou 
I. LF UK a VFN v Praze 

v sobotu dne 28. fiíjna 2006 od 9.00 hodin
v posluchárnû Gynekologicko-porodnické kliniky, 
Apolináfiská 18, Praha 2.

PfiedbûÏn˘ program:
Hormonální léãba u Ïen po léãbû karcinomu prsu 

Doc. MUDr. D. Cibula, CSc 
Vrozená dispozice ke vzniku karcinomu prsu As.

MUDr. M. Zikán, PhD 
Zobrazovací metody v mamodiagnostice, mamografick˘ 
screening 

Doc. MUDr. P. Dane‰, CSc 
Benigní onemocnûní prsu As. 

MUDr. M. Janou‰ek
Nové trendy v operaãní léãbû prsu As.

MUDr. D. Pavli‰ta
Plastické operace prsu 

Doc. MUDr. M. Du‰ková, CSc 
Úloha gynekologa v péãi o prsy As. 

MUDr. D. Pavli‰ta
Prekancerózy vulvy, vulvoskopie 

Doc. MUDr. P. Freitag, CSc 
Benigní onemocnûní vulvy a jejich léãba 

MUDr. J. Sláma
Optimální radikalita chirurgick˘ch v˘konÛ na vulvû As.

MUDr. M. Janou‰ek

Pfiihlá‰ení úãastníci kurzu obdrÏí pozvánku se sloÏenkou (na
pozvánce bude uvedeno bankovní spojení 
pro bezhotovostní pfievod). Poplatek ãiní 600,- Kã 
vã. 19% DPH. 
Nebude-li uhrazen pfiedem, lze zaplatit na místû v hotovosti ve
v˘‰i 700,- Kã vã. 19% DPH. 

Absolventi kurzu obdrÏí certifikát podle Stavovského pfied-
pisu ã. 16 âLK.

Va‰e pfiihlá‰ky prosím posílejte na adresu: Dûkanát 1. LF UK -
odd. do‰kolování lékafiÛ, 
Katefiinská 32, 121 08 Praha 2, e-mail: nebo , tel. + fax: 224965675,
mobil: 732146799. 

INFORMACE

Centrum pro onkologii zaloÏenou na dÛkazech 
(Center for Evidence Based Oncology; CEBO)

Institutu biostatistiky a anal˘z Lékafiské a Pfiírodovûdecké
fakulty Masarykovy univerzity

Základním dÛvodem pro zaloÏení CEBO je souãasn˘ neuspo-
kojiv˘ stav v oblasti projektÛ fiádn˘ch klinick˘ch hodnocení 
iniciovan˘ch, realizovan˘ch a vyhodnocovan˘ch subjekty
nekomerãního sektoru, rozpoãtov˘ch a neziskov˘ch organi-
zací (akademické instituce, státní zdravotnická zafiízení aj.),
a to z hlediska poãtu i kvality tûchto projektÛ.

Cílem CEBO je pfiedev‰ím:
● vzdûlávací a osvûtová ãinnost v oblasti plánování, organi

zace, zpracování dat a interpretaci v˘sledkÛ klinick˘ch hod-
nocení

● poskytování konzultací potenciálním iniciátorÛm, realizát
orÛm a úãastníkÛm klinick˘ch hodnocení 

● komplexní organizaãní zaji‰tûní a statistické zpracování dat
klinick˘ch hodnocení, klinick˘ch registrÛ a jin˘ch multi-
centrick˘ch projektÛ, které pro‰ly standardním a t ranspa-
rentním schvalovacím procesem CEBO popsan˘m v tom
to organizaãním fiádu 

● rozvoj mezinárodní spolupráce s obdobn˘mi zahraniãními
su bjekty v oblasti mezinárodních klinick˘ch hodnocen

● komunikace se státními regulaãními autoritami ve vûci
moÏ nosti zlep‰ení podmínek pro realizaci nekomerãních
klin ick˘ch hodnocení

Orgány CEBO jsou:
● Vûdecká rada - steering committee

(sestávající se z pfiedsedÛ KOC )
● Programová rada executive board
● V˘konn˘ manaÏer-technická podpora

Financování ãinnosti se dûje v souladu s platn˘mi zákony na
podkladû sponzorsk˘ch pfiíspûvkÛ. 

14. 02. 2006 Jindfiich Fínek 

informace




