MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OECI.

Tisková zpráva 21. 4. 2016
Jubilejní 40. Brněnské onkologické dny (BOD)
Jubilejní 30. Konference nelékařských zdravotnických pracovníků (KNZLP)
Od 27. do 29. dubna 2016 se uskuteční v kongresovém pavilonu E brněnského výstaviště dvě
akce, které připravuje Masarykův onkologický ústav – jubilejní 40. Brněnské onkologické dny
a 30. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Jde o největší setkání odborníků
na onkologickou problematiku v České republice. Do této chvíle je na akci přihlášeno 1 519
lékařů, sester, výzkumníků, farmaceutů a zástupců pacientských organizací. V průběhu tří
dnů bude prezentováno celkem 375 příspěvků, z toho 310 formou přednášek. Jedenáct z nich
od zahraničních hostů.
Vzhledem k tomu, že se jedná v letošním roce v pořadí už 40. setkání, bude slavnostní zahájení
patřit právě tomuto významnému výročí. Chceme využít toho, že jsou stále mezi námi ti, kteří
Brněnské onkologické dny zakládali a stáli u jejich prvních ročníků. Tito pamětníci ve svých
vystoupeních shrnou, jak se v jejich oblasti, ve které jsou odborníky, za 40 let medicína změnila.
Řeč bude o vývoji a dalším směřování protinádorové léčby i o vědě a výzkumu v onkologii. Celý
blok otevře prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. s „Onkologickými otázkami co přežily 40 let“.
Program třídenního setkání je zaměřen především na časný záchyt rakoviny. Týká se to jak osob,
které rakovinou neonemocněly a pro které jsou určeny screeningové programy, tak osob, které už
v minulosti onkologickou léčbu podstoupily a u kterých se může objevit jak rakovina nová, tak
komplikace z předchozí onkologické léčby. Těmto pacientům se často stává - zejména pokud šlo
o dětské a dospívající pacienty, že co opustí ambulance specialistů, nemají odpovídající návaznou
péči. Diskuse bude o specifických potížích, které tito pacienti mají, zejména co se týká pozdních
následků onkologické léčby, a jak zorganizovat jejich předávání do návazné péče.
V rámci časné diagnostiky nádorů bude na BOD vyhodnocen celostátní projekt adresného zvaní,
jaký mělo přínos pro praxi a tyto informace budou sděleny jak onkologům, tak praktickým lékařům.
Při této příležitosti zde vystoupí prof. Jack Cuzick, MSc, PhD., ředitel Wolfsonova institutu
preventivní medicíny v Londýně, největšího institutu ve Velké Británii zabývajícího se prevencí,
a bude zde hovořit o zkušenostech se screeningem v jejich zemi a o možnostech chemoprevence
nádorů, například, jak lze používáním aspirinu předcházet vzniku nádorů tlustého střeva
(čtvrtek 28. 4. ve 14 hod. v Sále V. Morávka a pátek 29. 4. ve 13:00 v sále J. Šprindricha). Bude
zde i debata o možných nových preventivních programech, například u nádorů plic a prostaty.
Další zajímavou programovou částí BOD bude problematika integrativní medicíny v onkologii,
které bude věnován na onkologickém kongresu prostor vůbec poprvé. Hovořit se bude o
používání výživových doplňků na rostlinné bázi nebo jiných přírodních produktů ve vztahu
jak k onkologické léčbě, tak k prevenci či zmírnění komplikací, které může protinádorová
terapie způsobovat. Dle výsledků studií, během onkologické léčby užívá komplementární a
alternativní léčbu přes 50 % pacientů, z nichž kolem 70 % užívá potravinové doplňky a alternativní
léčbu, aniž by o tom informovali svého ošetřujícího lékaře. Jako zdroj informací jim pak slouží
internet, speciální (většinou neodborné) knihy, lékaři jiných oborů, příbuzní a známí. Bez ohledu
na zdroj těmto informacím plně důvěřuje až 80 % pacientů. Drtivá většina z nich je pak
přesvědčena, že tyto metody zvýší účinnost standardní léčby a prodlouží jejich přežití. Je bohužel
prokázáno, že téměř 30 % z těchto pacientů užívá potenciálně nebezpečné kombinace preparátů,
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z nichž některé nejen že zvyšují toxicitu, ale snižují i efektivitu ověřené onkologické léčby (čtvrtek
29. 4. ve 10:15 sál J. Šprindricha).
Na BOD budou také probrány možnosti využití nových genetických metod ke stanovení
prognózy pacientek po chirurgické léčbě karcinomu prsu. Tyto metody dokáží určit, jaké je
riziko, že se pacientce nádor vrátí, a podle toho jsou lékaři schopni přizpůsobit její léčbu: buď ji
zintenzivnit, nebo naopak oslabit tak, aby jí zbytečně intenzivní léčbou neublížili. Své zkušenosti
zde sdělí prof. Michael Gnant, MD, PhD. z Vídně (čtvrtek 28. 4. v 16:10 v sále R. Wernera).
Páteční den konference bude věnován zejména nádorům jater a zažívacího traktu. O nových
možnostech léčby budou společně debatovat chirurgové, kliničtí onkologové a radiologové. Dále
bude program zaměřen na léčbu nádorového postižení páteře, které může onkologickým pacientům
přinést řadu vážných potíží a zvláštní blok budě věnován cytostatické léčbě nádorů u pacientů ve
vysokém věku.
Důležitou součástí BOD je už potřetí vzdělávací akce: „Onkologická problematika v ordinaci
praktického lékaře,“ která se uskuteční dne 29. dubna. Ve spolupráci se Sekcí preventivní
onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP je pro praktické lékaře připraven velmi
zajímavý program zaměřený zejména na problematiku onkologické prevence, přípravu
onkologických pacientů k různým zákrokům. Hovořit se bude rovněž o nežádoucích účincích
léčiv, podpůrné a symptomatické terapii, ošetřování pacientů v domácím prostředí a o
výživě. Všechny přednášky zde budou nahrávány a poté zdarma dostupné na internetových
stránkách České onkologické společnosti i Masarykova onkologického ústavu – www.linkos.cz,
www.mou.cz.
Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky naváže na loňský úspěšný cyklus
zaměřený na psychosociální podporu zdravotníků, aby byli lépe schopni odolávat stresu a zátěži,
které jejich zaměstnání přináší. Dalšími tématy této části konference budou nádory slinivky a jater
a maligní melanom (čtvrtek a pátek 28. a 29. 4. sál L. Bakešové).
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