POZVÁNKA NA 16. ROČNÍK SYMPÓZIA

ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII A MAMMOLOGII

Ve dnech 7. - 8. ledna 2011
v prostorách Kongresového centra v Brně
proběhne 16. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře
a 6. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku
Akce je pořádána pod odbornou záštitou
Onkologické kliniky FN Olomouc
OSL ČLK Brno-město
ve spolupráci s
Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Brno Bohunice
Sekciou pre karcinom prsníka (SEKCAMA) SOS SLS
Občanským sdružením SOVA (Sdružení občanů podporujících vzdělávací aktivity)
O záštitu byli požádáni
Primátor statutárního města Brna
Děkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
Česká onkologická společnost ČLS JEP
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Onkologická sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
Mammologická sekce chirurgické společnosti ČLS JEP
Slovenská onkologická spoločnosť SLS
Onkologický ústav sv. Alžběty Bratislava
Česká asociace sester

Společnost radiologických asistentů ČR
Sekcia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mammologii pri SLS
Sympozium je určeno pro všechny onkology, mammology, gynekology i ostatní lékaře se
zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry,
pracující na radiačně onkologických odděleních či klinikách.

Témata pro lékaře:
Novinky a kontroverze v diagnostice a léčbě karcinomu prsu a gynekologických
malignit
• Screening karcinomu prsu a hrdla děložního
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diagnostika a léčba žen s hereditárními karcinomy
Nové přístupy v operační léčbě, nové technologie pro navigaci sentinelových uzlin
Optimalizace ozařovacích technik
BRT a její postavení v léčbě
Ozáření a rekonstrukční výkony
Nové léky, nové přístupy, biologická terapie
Co nového u HER 2 pozitivních nádorů, u hormonálně dependentních, u triple
negativních
Neoadjuvantní chemoterapie (prediktory odpovědi, její současné postavení)
Role bisfosfonátů v adjuvantní léčbě

Témata pro NLZP (nelékařské zdravotnické profese):
•
•
•

Zátěžové situace pro středně zdravotnický personál na onkologických pracovištích
Kvalita a bezpečnost prováděné ošetřovatelské péče na onkologii
Moderní přístrojové vybavení, nové možnosti v diagnostice a radioterapii

Pokyny pro aktivní účastníky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Přednášky na 10 – 15 minut (delší po předchozí dohodě s organizátorem)
Postery na plochu 190 x 80 cm
K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power
Point 2x, na požádání je možné zajistit video
Přihlášky s aktivní účastí zašlete nejpozději do 31.10.2010
Kompletní znění přednášky, které bude na CD, prosím zašlete do 31.11.2010
Pro 1. autora přednášky a pro členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50% z ceny
1. autoři prezentací a členové předsednictva obdrží sborník s kompletním zněním
přednášek (mimo CD) i v tištěné podobě s číslem ISBN

Registrační poplatky (včetně DPH): pro lékaře

pro NLZP

• Do 31.10.2010
• Do 31.11.2010
• Později a na místě
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:

1200,- Kč
500,- Kč
1700,- Kč
600,- Kč
2000,- Kč
700,- Kč
43 - 5540530267/ 0100
308
07012011
Rodné číslo event. jméno (ne pouze pracoviště)

Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu!
Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si prosím doklad o zaplacení s sebou.

Registrační poplatek zahrnuje:
•
•
•
•
•

Vstup na přednášky a satelitní sympózia
Taška s materiály a CD sborníkem
Obědy a občerstvení během sympózia
Vstup na společenský večer dne 7.1.2011
Závěrečný raut dne 8.1.2011 – pro lékaře

Společenská část sympózia
V pátek 7.1.2011 proběhne společenský večer ve stylovém prostředí vinárny
U královny Elišky s koncertem a diskotékou.

Sponzory sympózia jsou přední farmaceutické firmy a některé další

Organizátor:

Kontaktní osoba:

MUDr.Renata Neumanová,Ph.D.

Oldřiška Mačalíková

mobil: 602 765 732,
e–mail: neumanova.ren@volny.cz

Mobil: 728 963 102
e-mail: omacalikova@seznam.cz

aktuální informace jsou vyvěšeny na webových stránkách ČOS JEP ČLS
v kalendáři odborných akcí: www.linkos.cz/kongresy
a na webových stránkách Občanského sdružení SOVA www.ossova.cz
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

