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Tisková zpráva – TK 10. 4. 2013
XXXVII. brněnské onkologické dny (BOD)
XXVII. konference nelékařských zdravotnických pracovníků

Od 18. do 19. dubna 2013 se uskuteční v pavilonu E brněnského výstaviště dvě akce, které
připravuje Masarykův onkologický ústav – Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské
zdravotnické pracovníky. Jde o největší setkání odborníků na onkologickou problematiku v České
republice. V letošním roce je do této chvíle přihlášeno 1 505 lidí (673 lékařů, 596 NLZP,
98 praktických lékařů a 138 vystavovatelů).
Letošní setkání je provázeno řadou organizačních změn. Tou největší je místo konání. Nové
prostory pavilonu „E“ brněnského výstaviště umožňují uspořádat konference na jednom místě ve
dvou dnech (do této doby to byly 3 dny a Brněnské onkologické dny se konaly ve Voroněži
a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rotundě pavilonu A brněnského výstaviště,
důvodem byla malá kapacita obou prostor) a přitom rozšířit jejich odborný i doprovodný program.
Zároveň nabízí lepší podmínky vystavovatelům. Další změnou je kromě nového loga BOD také
elektronický systém registrace účastníků. Ten navíc nabízí organizačního pomocníka "Váš osobní
program". Vzhledem k tomu, že program je skutečně bohatý, může si každý účastník po přihlášení
do registračního systému naplánovat a vytisknout svůj program sestavený z vybraných sdělení či
bloků, které ho zajímají a které chce navštívit.
Další novinkou jsou workshopy. Je to především příležitost prakticky probrat v menší skupině
témata, která mají přímý dopad do praxe. Na workshopy je možné se hlásit při vyzvednutí
registrace na kongres. Pro sestry je připraven takový program například o práci studiové sestry,
febrilní neutropenii, péči o stomie a péči o cévní vstupy. Pro lékaře proběhnou dva workshopy jeden zaměřený na problematiku závislosti na tabáku a druhý na vedení klinických studií.
V letošním roce bude „pod jednou střechou“ realizován odborný program celkem v šesti sálech a v
samostatných prostorách se uskuteční i posterová sekce. Mimo tradiční přednáškové sekce je
v programu BOD připraveno pět edukačních bloků, zaměřených na diagnostiku a léčbu karcinomu
prsu, karcinomu rekta, sarkomů a lymfedému a dále blok věnovaný gerontoonkologii.
Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky si každý rok určí stěžejní téma. V letošním
roce se bude věnovat zejména nádorům děložního čípku (bude jim věnováno celé dopoledne v den
zahájení konference, tedy ve čtvrte 18. 4.), dále toxicitě cílené léčby, výživě a vzdělávacím
programům pro zdravotníky, pacienty a jejich příbuzné.
Nové podmínky umožňují rozšířit vzdělávací záběr BOD i na praktické lékaře, pro které je
připraven speciální blok „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“. Ten bude letos
věnován především prevenci.
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V rámci obou konferencí tak bude prezentováno celkem 330 přijatých příspěvků, z toho 217 formou
přednášek. K tomu ještě nutno připočíst 7 workshopů a 7 firemních sympózií. Je tedy z čeho
vybírat. Abstrakta příspěvků budou vydána v samostatném „Sborníku abstrakt“, zatímco
„Konferenční noviny“ přinesou upoutávky a podrobnosti k nejzajímavějším prezentovaným
příspěvkům a rozhovory s jejich autory.
V letošním roce se poprvé jednání může zúčastnit také široká veřejnost, a to v pátek 19. 4. od
17:15 ve Wernerově sále pavilonu E, kde budou připraveni na dotazy z publika odpovídat odborníci
z celé republiky (viz zpráva – BOD a široká veřejnost).
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