
ONKOLOGIE V PRAXI
(V MAMMOLOGII, GYNEKOLOGII, UROLOGII A GASTROENTEROLOGII)

Hotel Sladovna – Černá Hora u Brna

Koordinátor:

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA
prim. oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 

Ve spolupráci s
 

OSL ČLK Brno-venkov
Občanským sdružením SOVA

SEKCAMA SOS SLS
 

O další spolupráci a odbornou záštitu budou požádány
 

Odborné společnosti a
Hejtman Jm kraje

LÉKAŘ I4.3 .  -  6 .3 .  2015NELÉKAŘ I5.3 .  2015

POZVÁNKA NA 20. ROČNÍK SYMPÓZIA

20. ročník  odborného onkologického sympózia pro lékaře 
a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku



POZVÁNKA NA  20. ROČNÍK SYMPÓZIA#  STR.2

• Pokročilý a metastatický karcinom prsu

• Pokročilý a metastatický karcinom ovaria

• Pokročilý a metastatický karcinom prostaty a močového měchýře

• Pokročilý a metastatický karcinom kolorekta

Témata pro lékaře:

Panel č. 1: Optimální sekvence systémové terapie u MBC

Panel č. 2: Neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu ovaria – ano či ne a kdy ?

Panel č. 3: Nové trendy v léčbě karcinomu prostaty a močového měchýře

Panel č. 4: Současné možnosti terapie  metastatického kolorektálního karcinomu

Panel č. 5: Hodnocení pooperačních komplikací (např. Clavien-Dindo schéma)

Možné varianty panelových řešení:

• jsou uvedeny na přihlášce

Možné formy prezentace sponzorských firem

Platbu realizujte prosím převodem na účet

Číslo účtu: 43-5540530267 / 0100

konstantní symbol: 308

variabilní symbol: 04032015 (datum 1. dne kongresu)

Kontaktní osoba: Organizátor:

Oldřiška Mačalíková prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA
mobil: 728 963 102 mobil: 602 765 732
e-mail: omacalikova@seznam.cz e–mail: neumanova.ren@volny.cz

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



POZVÁNKA NA  20. ROČNÍK SYMPÓZIA#  STR.3

Satelitní sympózium v průběhu prezentací je možné po dohodě s organizátorem  a to 
na jakékoliv aktuální téma. Vyzvané přednášky jsou možné na témata,

kterých se sympózium týká a jsou vítány.

Zajištění občerstvení v průběhu sympozia pro vaše reprezentanty v počtu 2-3 osob
je zahrnuto v ceně základního poplatku. Jakékoli speciální požadavky je možno vyřídit s organizátorem.

Váš zájem o účast nám prosím sdělte do 31.12.2014

Prosíme o zaslání vyplněné přihlášky a loga Vaší firmy
na mail organizátora nebo kontaktních osob

neumanova.ren@volny.cz, omacalikova@seznam.cz, turbozet@volny.cz

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI V ROCE 2015
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