Tisková zpráva
XXXIX. Brněnské onkologické dny (BOD)
XXIX. Konference nelékařských zdravotnických pracovníků
Od 8. do 10. dubna 2015 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. Do této chvíle je na akci přihlášeno 1 544 lidí. Kromě
předních českých a slovenských odborníků na konferenci vystoupí i několik významných
zahraničních hostů, mezi kterými bude i člen předsednictva a budoucí prezident Evropské
společnosti pro klinickou onkologii (European Society for Medical Oncology) profesor
Fortunato Ciardiello, který přednese přednášku věnovanou problematice kolorektálního
karcinomu. Dalším významným hostem bude docentka Solange Peters z onkologického
centra švýcarské University of Lausanne, která bude hovořit o novinkách v imunoterapii
nádorů plic, a dále profesor Florian Lordick, přednosta univerzitního centra pro nádorová
onemocnění (UCCL) v Lipsku, který bude informovat o výsledcích léčby novými léčivy u
karcinomu žaludku.
V letošním roce je odborný program BOD mimořádně rozsáhlý, prezentováno bude přes
400 příspěvků. Na úvod konference budou představeny nejzajímavější výsledky z klinických
hodnocení, které byly zveřejněny za poslední rok, a v průběhu 3 dnů přijde řada i na všechna
hlavní témata, kterým se budou letošní BOD věnovat: imunoonkologie, nádory štítné
žlázy, nádory neznámého původu, karcinom prostaty, karcinom jícnu, kolorektální
karcinom, nemalobuněčný karcinom plic, paliativní medicína, problematika dědičných
nádorových onemocnění a nádory prsu. Kromě toho bude organizováno 12 workshopů,
řada pracovních setkání, na kterých se budou řešit například doporučené postupy léčby
onkologických pacientů v České republice nebo otázky financovaní nových léků a
technologií, které každoročně vstupují do českého zdravotnictví.
V programu BODu bychom vás chtěli cíleně upozornit na tato témata, která mohou více
zajímat jak odbornou, tak i laickou veřejnost:
Problematika dědičných nádorových onemocnění. Blok „Hereditární malignity“ a
navazující workshop se budou věnovat možnostem prevence u osob, u kterých bylo
prokázáno vrozené vysoké riziko vzniku rakoviny a novým metodám genetické diagnostiky
těchto dědičných nádorových syndromů. Diskutovány budou zejména možnosti rozšíření
indikačních kritérií k testování genů BRCA1 a BRCA2, testování těchto genů pro účely
léčby v urgentním režimu, možnosti preventivní mamologické péče pomocí magnetické
rezonance, UZ a mamografie, organizace gynekologické preventivní péče a indikace
preventivních operací. Výstupem by měly být jasné instrukce pro genetiky, onkology,
gynekology a diagnostiky, které budou publikované v Doporučení pro systémovou
protinádorovou terapii České onkologické společnosti ČLS JEP ("modrá kniha")
Péče o pacientky po rekonstrukčních operacích prsu. V léčbě nádorů prsu se daleko více
než v minulosti využívají rekonstrukční chirurgické výkony, které jsou prováděny ihned či
nedlouho po odstranění nádoru. Dříve se tyto výkony nepovažovaly za standardní, dnes se v
individuálních případech v onkologické praxi připouští. To však přináší pro následující léčbu,
zvl. pro radioterapii, ale i z hlediska systémové terapie, určité problémy. Také otázka
diagnostického sledování takto operovaných pacientek je poměrně složitá, neboť snímky z
mamografie, ultrazvuku či magnetické rezonance mohou být ovlivněny právě

rekonstrukčními výkony. Proto odborníci zabývající se tímto problémem se budou účastnit
takto zaměřeného pátečního edukačního semináře, kde budou sděleny především vlastní
zkušenosti s takto léčenými pacientkami vybranými odborníky z řad chirurgů, radioterapeutů,
diagnostiků a onkologů.
V samostatném bloku proběhnou přednášky věnované současným úspěchům v oblasti
imunoonkologie, kdy nová léčiva, včetně vakcín, pomáhají imunitnímu systému pacienta v
boji s rakovinou, dále léčbě karcinomu prostaty, včetně možností robotické chirurgie a
uplatnění moderních radioterapeutických technik. Pozornost bude radioterapii věnována i
v souvislosti s problematikou využití moderních technik ozařování nádorů za účelem
ochrany zdravých tkání a dále o možnostech radiochirurgie při léčbě metastáz nádorů a
nádorů CNS.
Brněnské onkologické dny již tradičně pořádají i celodenní vzdělávací program pro
praktické lékaře. Jeho hlavní náplní bude prevence a preventivní prohlídky a dále péče o
onkologického pacienta, který má ukončenou onkologickou léčbu, jeho onemocnění mu
způsobuje řadu potíží, které se často řeší právě v ambulanci praktického lékaře.
Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se bude zabývat především
problematikou nádorů tlustého střeva. Zazní zde nové informace o aktuálních výsledcích
screeningu v ČR po zavedení adresného zvaní občanů a novinky v oblasti diagnostiky a léčby
tohoto častého nádorového onemocnění. Svoji přednášku zde budou mít i zástupci pacientské
organizace sdružující stomiky, ve které budou informovat o stavu péče o stomiky v České
republice. Páteční program KNZP je zaměřen na psychickou podporu zdravotníků, kteří
jsou často při své práci vystaveni nadlimitní psychické zátěži. Program by měly přispět
k pochopení a přijetí reakce na náročnou situaci a měl by je seznámit s vhodnými způsoby
adaptace na stres a psychickou zátěž. Kromě tohoto programu je připraveno 6 workshopů,
které se budou prakticky věnovat problematice ošetřování cévních vstupů, technice
bezpečného postupu při lokalizaci střevního vývodu, péči o komplikovaně se hojící rány,
prevenci mamárního karcinomu a úpravě výživy v nemoci i ve zdraví.
Brněnské onkologické dny jsou otevřené i pro pacienty, jejich příbuzné a laickou
veřejnost. V rámci programu BOD bude zahájen cyklus živých „on-line“ přenosů na téma
prevence rakoviny, kterého se veřejnost může účastnit přímo (8. 4. v 16.00 hod., sál V.
Morávka) nebo pokládat otázky týkající se onkologické prevence prostřednictvím internetu,
přes portál MojeMedicina.cz.
Brněnské onkologické dny jsou jedinou domácí konferencí, která využívá chytrých
mobilních telefonů a tabletů při kontaktu s účastníky konference. Program konference,
abstrakta přednášek a posterů a další informace jsou zdarma k dispozici všem, kteří si na
internetových stránkách konference www.onkologickedny.cz, v části „Můj mobil“, nebo
z internetových obchodů APPSTORE, GOOGLEPLAY a WINDOWSPHONE, stáhnou
aplikaci „Smart Congress BOD 2015.“

