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ONKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA
V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře,“ která se uskuteční dne 19. dubna 2013 v rámci největší české onkologické konference „Brněnské onkologické dny.“ Akce je celodenní a bude probíhat v pavilonu „E“ brněnského
výstaviště Veletrhy Brno a.s. (BVV) od 8,45 hod. Připravili jsme pro Vás sdělení zaměřená zejména
na problematiku onkologické prevence a časného záchytu nádorů. Budete seznámeni s existujícími
volně dostupnými informačními zdroji v onkologii, které můžete následně doporučit svým pacientům
a jejich rodinám. Při všech sděleních je kladen důraz na diskuzi, připraven je i „kulatý stůl“ na závěr
programu.
Pokud se zaregistrujete k účasti do 5. dubna 2013, je pro Vás vstup ZDARMA. Registrace je možná pouze elektronicky přes on-line registrační systém: www.registracni-system.cz. Při registraci zvolte „Brněnské onkologické dny“ a vyberte kategorii „praktický lékař“. Bude možnost získat certifikát
o účasti a kredity.

Předběžný odborný program
(konečný program bude dostupný od 1. 3. 2013 na výše uvedených internetových stránkách)
Kouření jako rizikový faktor vzniku malignit | doc. MUDr. E. Králíková, CSc. (Praha)
Alkohol jako rizikový faktor vzniku malignit | MUDr. J. Čupka (Praha)
Nedostatek spánku a ponocování ve vztahu k malignitám | prof. MUDr. D. Hrubá, CSc. (Brno)
Pohybová aktivita jako součást zdravého životního stylu | Mgr. T. Vyhlídal (Olomouc)
Příznaky a rizika nádorů plic | prof. MUDr. J. Skřičková, CSc. (Brno)
Hematurie jako symptom, diferenciální diagnostika | MUDr. M. Matoušková (Praha)
Nádory varlat a penisu, jejich prekancerózy a HPV infekce | MUDr. P. Prošvic (Náchod)
Nádory prostaty a kontroverze kolem časné detekce | MUDr. P. Prošvic (Náchod)
Pozdní následky onkologické léčby a jejich prevence | MUDr. V. Bajčiová, CSc. (Brno)
Riziko sekundárních malignit odléčených dětských pacientů | MUDr. T. Kepák (Brno)
Obecně o očkování a očkování proti invazivním pneumokokovým infekcím | prof. MUDr. R. Prymula, CSc. et Ph.D. (Hradec Králové)
Riziko nádoru děložního čípku a HPV vakcinace | MUDr. V. Dvořák (Brno)
Familiární a hereditární riziko malignit | MUDr. M. Navrátilová, Ph.D. (Brno)
Informační portály pro onkologicky nemocné a jejich rodiny | PhDr. P. Nováková (Praha)
Preventivní ambulance – naše zkušenosti a statistika | MUDr. A. Valíčková (Brmo)
Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – aktuální stav | prof. MUDr. M. Zavoral, Ph.D. (Praha)
Kvalita screeningové koloskopie | MUDr. Š. Suchánek (Praha)

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.
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