POZVÁNKA NA 21. ROČNÍK ONKOLOGICKÉHO
SYMPÓZIA

Téma: ONKOLOGIE V PRAXI
(vybraná témata z mammologie, gynekologie a urologie)

Ve dnech 24. – 26. února 2016
v prostorách Hotelu Sladovna Černá Hora u Brna proběhne
21. ročník odborného onkologického sympózia pro lékaře
a 11. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku

Koordinátor: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA
Prim. oddělení radiační a klinické onkologie
Nemocnice Znojmo
Ve spolupráci s
Spolkem SOVA
OSL ČLK Brno-venkov
SEKCAMA SOS SLS

O další spolupráci a odbornou záštitu budou požádány
Odborné společnosti a
Hejtman Jm kraje

Témata pro lékaře:
Trendy v diagnostice a léčbě karcinomu prsu
Trendy v diagnostice a léčbě karcinomu hrdla děložního
Trendy v diagnostice a léčbě vybraných urologických malignit

•
•
•

Témata pro NLZP:
Nežádoucí účinky cílené terapie a jejich léčba u onkologicky nemocných
Léčba chronických ran a dekubitů z pohledu středně zdravotnického personálu
Fixační pomůcky a jejich význam pro reprodukovatelnost ozařovací polohy u
onkologicky nemocných
Zobrazovací metody, jejich správné indikace a příprava před vyšetřením
Náročnost práce zdravotnického personálu na onkologických pracovištích a syndrom
vyhoření

•
•
•
•
•

Pokyny pro aktivní účastníky:
•
•
•
•
•
•

Přednášky na 10 – 15 minut (delší po předchozí dohodě s organizátorem)
Primárně budou upřednostněny vyžádané prezentace a práce, které se týkají uvedené
problematiky
Postery na plochu 80 x 100 cm (šířka x výška)
K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power
Point 2x, na požádání je možné zajistit video
Přihlášky k aktivní účasti zašlete nejpozději do 30.11.2015
O tom, zda byla Vaše prezentace vybrána a v jaké formě dostanete informaci do
26.12.2015

•

V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v
elektronické podobě do 16.1.2016

•
•
•

Pro 1. autora přednášky a členy předsednictva je účast na sympóziu zdarma
Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50 % z ceny
Všichni obdrží sborník s kompletním zněním přednášek s číslem ISBN v elektronické
podobě
Forma prezentací - plný text přednášky nebo posteru do rozsahu deseti stran (Styl
písma Times New Roman, formát A 4, řádkování 1,5, velikost písma 12)
Struktura: Jména autorů – VELKÉ TISKACÍ, Název práce – VELKÉ TISKACÍ
TUČNĚ, Název pracoviště – malé tiskací. Nezapomínejte uvést i křestní jméno a
pokud je více autorů z různých pracovišť, uvádějte prosím číslovky ve formátu horní
index !!!

•
•

Např. NEUMANOVÁ R.1, PETERA J. 2
NEOADJUVANTNÍ SYSTÉMOVÁ LÉČBA KARCINOMU PRSU A JEJÍ VLIV NA INDIKACI
ADJUVANTNÍ SYSTÉMOVÉ TERAPIE
ORKO Nemocnice Znojmo 1, Klinika onkologie a radioterapie FNHK2

Registrační poplatky (včetně DPH): lékaři + VŠ NLZP
• Do 19.12.2015
1300,- Kč
• Do 19.1.2016
1500,- Kč
• Do 19.2.2016
1700,- Kč
• Později a na místě
1800,- Kč
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
konstantní symbol:
variabilní symbol:
specifický symbol:

ostatní NLZP
400,- Kč
500,- Kč
600,- Kč
700,- Kč

43 - 5540530267/ 0100
308
24022016 (datum 1. dne kongresu)
Rodné číslo event. jméno (ne pouze pracoviště)

•

Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu! Platí to zejména
v případě hromadných plateb a plateb, které provádí Vaše nemocnice,
upozorněte je na to, prosím. Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si
prosím doklad o zaplacení s sebou.

•
•
•
•

Registrační poplatek zahrnuje:
Vstup na přednášky a satelitní sympózia
Tašku s materiály a CD sborníkem
Obědy a občerstvení během sympózia

Společenská část sympózia
Ve čtvrtek dne 25.2.2016 proběhne ve večerních hodinách v místě konání kongresu tj.
v hotelu Sladovna v areálu pivovaru Černá Hora diskuzní fórum s pozvanými hosty.
(V hotelu Sladovna je i možnost ubytování – výhodné pro účastníky přijíždějící do Brna
zejména z východních Čech – www.hotel-sladovna.cz.)

Sponzory sympózia jsou přední farmaceutické firmy a některé další
Organizátor a kontaktní osoba pro aktivní účast:

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA
mobil: 602 765 732,
e–mail: neumanova.ren@volny.cz
Kontaktní osoba pro firmy a pasivní účast:

Přihlášky můžete zasílat elektronicky na:

Bc. Radovan Pukl

www.ossova.cz

mobil: 724 326 636
e-mail: turbozet@volny.cz

akce/21.ročník 2016/pozvánka online

Aktuální informace budou vyvěšeny na webových stránkách Spolku SOVA
www.ossova.cz a v případě souhlasu předsedy ČOS JEP ČLK a SROBF JEP ČLK i na
webových stránkách těchto společností.

UYTOVACÍ MOŽNOSTI:
Hotel Sladovna Černá Hora – místo konání kongresu
Tel.: 539 086 395, 731 689 907
Mail: recepce@hotelsladovna.cz
Stránky: www.hotel-sladovna.cz
Kapacita: 40 pokojů v hotelu + 10 pokojů na penzionu
Cena: 2 lůžkové pokoje od 1600,- Kč/noc
Penzion u tří volů Býkovice
Tel.: 516 413 335, 724 264 810
Mail: info@utrivolu.cz
Stránky: www.utrivolu.cz
Kapacita: 17 pokojů
Cena: 2 lůžkové pokoje od 1000,- Kč/noc
Hotel Lysice
Tel.: 516 472 200, 725 396 424
Mail: info@hotellysice.cz
Stránky: www.hotellysice.cz
Kapacita: 21 pokojů
Cena: 2 lůžkové pokoje od 1000,- Kč/noc

Ve všech ubytovacích kapacitách existují možnosti jedno až třílůžkových pokojů.
Uvedené ceny za pokoje jsou orientační, na podrobnosti je potřeba se informovat na
uvedených telefonních číslech.

