
SEMINÁŘ O PROBLEMATICE
NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU

Letos trochu jinak !!!

8. ročník si klade za cíl méně vás trápit odborně a 
více vás pobavit a zapojit do celého programu 

Konat se bude tradičně ve spolupráci s Láďou a 
Miladou Kerndlovými na jejich rodinném sídle 

v Žernovníku u Černé hory

dne 27. září 2013

Na této akci úzce spolupracuje sdružení Mamma 
HELP a Občanské sdružení SOVA

Hlavní organizátor: 

prim. MUDr. Renata Neumanová, PhD., MBA

Odjezd i příjezd
po vlastní trase a nebo dle počtu nahlášených zájemců 
plánujeme odjezdy:

8:30 hod. autobusem z Brna - od porodnice Obilní trh 11, 
Brno (z ulice Údolní)

7:45 hod. autobusem ze Znojma od nové Nemocnice MUDr. 
Jana Jánského 11, horní parkoviště

7:45 hod. autobusem z Olomouce – z parkoviště 
supermarketu Billa, tzv. „U Letadla“ (v blízkosti plaveckého 
stadionu)

8:45 hod. autobusem z Blanska – od vjezdu do Nemocnice 
Blansko

Odjezd autobusy ze Žernovníku na místa startu bude 
zajištěn v cca 18:45  - 19:00 hod.

V případě Vašeho zájmu nám prosím svůj předběžný 
zájem hlaste  následujícím způsobem:
1) Na adresu:

turbozet@volny.cz nebo neumanova.ren@volny.cz
uvádějte prosím svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, 
telefonní či mailový kontakt,  předpokládaný způsob 
dopravy – vlastní nebo společně autobusem a odkud, 
event. rodné číslo.

2) Účastnický poplatek bude cca 500,- Kč a bude jej možno 
následně zaslat na č. účtu 43-5540530267/0100, 
konstantní symbol 0308, variabilní symbol 27092013 
(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. Částečná 
úhrada pro členky Mamma helpu bude ještě projednána.

3) Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity cca 100 osob
4) Přeběžná a následně i definitivní pozvánka bude ke 

stažení na stránkách www.ossova.cz  
a www.mammahelp.cz 

Definitivní program včetně časového harmonogramu a 
případných odjezdových časů a míst bude upřesněn do 

měsíce. 

Základní informace

Jednodenní seminář se letos více zaměří na  psycho-
logická témata, rehabilitaci a  na  pohy-bové aktivity, 
které nabízejí pacientské organizace. Bude více  prosto-
ru na diskuzi a součástí společně stráveného dne budou 
kromě pár odborných prezentací a  již tradiční módní 
přehlídky,  kosmetického poradenství a líčení zdarma - 
též ukázky z  moderních rehabilitačních a  lymfodre-
nážních technik, dále  představení břišních tanečnic 
a stepařek.

Rádi bychom též vyzvali některé  z  vás k aktivní účasti 
ve  formě krátkého sdělení vašich vlastních zkušeností 
a  možných řešení problémů a všeho, co  považujete 
za důležité nebo opomíjené.

K  dané problematice se zde vyjádří lékaři různých 
odborností, psycholog, právník, pracovnice pacient-
ských 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.
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PROGRAM:

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

9,45–10,00 

I. blok: 10,00–12,15

1) Diagnostika v praxi trochu jinak - zajímavé 
MUDr. Pieranová Lucie
(G-Medica screening s.r.o Olomouc)

20 min.

2) Moderní postupy a trendy v chirurgické léčbě 
karcinomu prsu
Prim. MUDr. Krejsta Stanislav
(Nemocnice Blansko)

20 min.

3) Prevence a nové trendy v nechirurgické léčbě 
karcinomu prsu
Prim. MUDr. Neumanová Renata, Ph.D., MBA
(Nemocnice Znojmo)

30 min.

4) Kdy je vhodné testovat dědičnou dispozici k 
nádorům prsu?
Prim. Doc. MUDr. Foretová Lenka, Ph.D.
(MOÚ Brno)

20 min.

Diskuse:

Oběd 12,15–13,15

II. blok: 13,15–15,45

1) Únavový syndrom – jak s ním pracovat 
Prim. MUDr. Neumanová Renata, Ph.D., MBA
(Nemocnice Znojmo)

25 min.

2) Prevence a léčba lymfedému v praxi
Prim. MUDr. Korvasová Aranka
(Nemocnice Milosrdných bratří Brno)

45 min.

3) Co nejčastěji ženy po ukončené léčbě trápí a 
jak s tím bojovat
Mgr. Spurná Zuzana, PhD. (FN USA Brno)

30 min.

4) Zdravotnická legislativa – co by jste měli 
vědět
Mgr. Hruban Jiří (advokáti Brno)

20 min.

Coffee break: 15,45–16,00

III. blok: 16,00–17,30

1) Nové epitézy, současné vlasové paruky a jiné 
pokrývky hlavy, spodní prádlo a módní 
přehlídka
Vondráčková H., Nečasová Blanka
(Anita – Brno)

30 min.

2) Neseďte doma a pojďte s námi !!! (volno 
časové aktivity včetně ukázek)
Mamma help centrum ČR

30 min.

3) Život s onkologickou diagnózou očima 
pacientek
Příspěvky dobrovolnic

20 min.

Raut 17,30–18,00

Koncert Ládi Kerndla 18,00–18,45

Odjezd 19,00 hod.

V průběhu celého semináře, v případě Vašeho zájmu 
si můžete zakoupit kosmetiku Mary Kay, zboží Anita 
a CD Ladi Kerndla.
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Na setkání s Vámi se těší Renata Neumanová, 
Kerndlovi a všichni přednášející!!!
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Akci podporuje Nemocnice Blansko,
G-Medica screening s.r.o.,

poliklinika SPEA s.r.o. 
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