
6:30 PRAHA

Autobus od Mamma Help centra

8:30 BRNO

Autobus od porodnice Obilní trh 11, 
Brno (z ulice Údolní)

7:45 OLOMOUC

Autobus z parkoviště supermarketu 
Billa, tzv. „U Letadla“ (v blízkosti 
plaveckého stadionu)

7:45 ZNOJMO

Autobus od horního parkoviště 
u nové Nemocnice Znojmo

8:45 BLANSKO

Autobus od vjezdu do Nemocnice 
Blansko

Odjezd autobusy ze Žernovníku 

na místa startu bude zajištěn

v cca 18:45  - 19:00 hod.

Jednodenní seminář se letos zaměří na některé zajímavé aspekty  diagnostiky  a novinky  v léčbě 
karcinomu prsu,  nastíní Vám možnosti rekonstrukčních výkonů, vhodné rehabilitace, 
psychologické podpory  a členství v pacientských organizacích a seznámí Vás též s novelizací  
zdravotnické legislativy.  
Součástí semináře bude též prezentace epitéz, spodního prádla, plavek a vlasových paruk včetně 
módní přehlídky, dále kosmetické poradenství a líčení zdarma v průběhu celého semináře.

K dané problematice se zde vyjádří lékaři různých odborností, psycholog,  právník, pracovnice 
pacientských spolků a další odborníci.
Naším cílem je zjistit, které informace Vám nejvíce chybějí a dát Vám prostor pro otázky, na které 
není v běžné ambulanci dostatek času. K účasti na našem semináři jsou vítáni i  Vaši rodinní 
příslušníci, partneři či přátelé. 

Součástí semináře je též občerstvení v průběhu dne, závěrečný raut a koncert Ládi Kerndla.

V případě Vašeho zájmu nám prosím svoji účast potvrďte do 7.9.2012 následujícím 
způsobem: 

1) Na mailovou adresu: turbozet@volny.cz
2) nebo telefonicky  na 724 326 636 - uvádějte prosím svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, 

telefonní či mailový  kontakt,  způsob dopravy  – vlastní nebo společně autobusem a odkud, 
event. rodné číslo

3) Účastnický  poplatek v částce 500,- Kč  zasílejte na č. účtu 43-5540530267/0100 konstantní 
symbol 0308, variabilní symbol 14092012 (datum konání semináře), specifický  symbol rodné 
číslo bez lomítka. Pokud budete zadávat platbu převodem, lze místo rodného čísla zadat do 
zprávy  pro příjemce Vaše jméno, aby  byla umožněna identifikace Vaší platby.  Jinak je nutné 
mít potvrzení o zaplacení s sebou.
Pro členky  Mamma Help bude účastnický  poplatek 200,- Kč, pokud na svém 
příslušném centru svoji účast na semináři předem nahlásí.

4) Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity cca 100 osob
5) Pozvánka je ke stažení na stránkách http://www.ossova.cz

ODJEZD I  PŘ ÍJEZD

SEMINÁŘ O PROBLEMATICE NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU

7. ročník je konaný ve spolupráci 
s Láďou a Miladou Kerndlovými 
se sdružením Mamma HELP, s Občanským sdružením SOVA 

akci podporuje Nemocnice Znojmo, Nemocnice Blansko,
G-Medica screening s.r.o., poliklinika SPEA s.r.o, spol. Mylan,
spol. Pierre Fabre Medikament, ROCHE s.r.o.

organizátor: 
prim. MUDr. Renata Neumanová, PhD., MBA 

14. září 2012 
Rodinné sídlo Kerndlových v Žernovníku u Černé hory

ŽERNOVNÍK 2012

WWW.OSSOVA.CZ

Z Á K L A D N Í  I N F O R M A C E



PROGRAM
Zahájení	  a	  přivítání
MUDr.	  Renata	  Neumanová,	  Ph.D.,MBA,	  Milada	  a	  Laďa	  Kerndlovi

9.45	  –	  10.00	  hod.

I.	  BLOK 10.00	  –	  12.15	  hod.

1) Vyšetřovací	  algoritmy	  v	  diagnosBce	  karcinomu	  prsu
Prim.	  MUDr.	  Kolmačková	  Dana	  (Nemocnice	  Blansko)

20	  min.

2) Hereditární	  karcinomy	  –	  dědičná	  dispozice	  a	  možnosB	  prevence
Prim.	  Doc.	  MUDr.	  Foretová	  Lenka,	  Ph.D.	  (MOÚ	  Brno)

20	  min.

3) Zajímavé	  kasuisBky	  z	  praxe	  mammárního	  diagnosBka
MUDr.	  Pieranová	  Lucie	  (G-‐Medica	  screening	  s.r.o	  Olomouc)

20	  min.

4) Preventabilní	  výkony	  u	  žen	  s	  geneBckým	  rizikem,	  časné	  nebo	  odložené	  rekonstrukční	  výkony
Doc.	  MUDr.	  Dražan	  Luboš,	  Ph.D.	  (FN	  Pekařská	  Brno)

40	  min.

Diskuse

Oběd 12.15	  –	  13.15	  hod.

II.	  BLOK 13.15	  –	  15.15	  hod.

1) Cílená	  terapie	  karcinomu	  prsu	  –	  léčba	  šitá	  na	  míru
Prim.	  MUDr.	  Neumanová	  Renata,	  Ph.D.,	  MBA	  (Nemocnice	  Znojmo)

30	  min.

2) Novinky	  v	  prevenci	  a	  léčbě	  lymfedému
Prim.	  MUDr.	  Korvasová	  Aranka	  (MOÚ	  Brno)

30	  min.

3) Strach	  z	  recidivy	  po	  ukončené	  léčbě	  –	  lze	  s	  ním	  bojovat	  ?
Mgr.	  Spurná	  Zuzana,	  PhD.	  (FN	  USA	  Brno)

30	  min.

Diskuse

Coffee	  break 15.15	  –	  15.45	  hod.

III.	  BLOK 15.45	  –	  17.30	  hod.

1) Novinky	  ve	  zdravotnické	  legislaBvě
Mgr.	  Bc.	  Kintrová	  Kateřina,	  Mgr.	  Hruban	  Jiří	  (advokáU	  Brno)

30	  min.

2) Vlasové	  paruky,	  epitézy,	  spodní	  prádlo	  a	  módní	  přehlídka
Vondráčková	  Helena,	  Nečasová	  Blanka	  (Anita	  –	  Brno)

30	  min.

3) Spolky	  a	  sdružení,	  rekondiční	  pobyty,	  lázeňská	  léčba,	  kontakty	  a	  internetové	  stránky
MAMMA	  HELP	  CENTRA	  v	  ČR

30	  min.

Diskuse

Raut 17.30	  –	  18.00	  hod.

Koncert	  Ladi	  Kerndla 18.00	  –	  18.45	  hod.

Odjezd 19.00	  hod.

Možnost	  zakoupení	  kosmeBky	  Mary	  Kay,	  zboží	  Anita,	  CD	  Ladi	  Kerndla.


