MASARYKŮV

ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Joint Commission International a Spojenou akreditační komisí ČR

V Brně, 31. 3. 2015

Ptejte se odborníků živě na prevenci a včasné
odhalení rakoviny
V rámci největší onkologické akce v České
republice - Brněnských onkologických dnů (od
8. do 10. 4. 2015, BVV, pavilon E) se ve středu
8. dubna v 16 hodin sejdou v pavilonu E
Brněnského výstaviště, v 1. patře v sále
Vladimíra Morávka odborníci, aby živě
odpovídali na vaše dotazy o prevenci rakoviny.

Jak a kde se můžete zeptat odborníků na prevenci a rizika vzniku rakoviny?
1. Můžete se přijít zeptat osobně 8. dubna v 16.00 hod. na Brněnské výstaviště (Veletrhy
Brno a.s. - Sál V. Morávka, E3 / 1. patro)
2. Můžete se ptát i na FaceBooku MojeMedicina.
3. Svůj dotaz můžete vložit do komentáře na www.mojemedicina.cz
4. Dotazy můžete poslat do Onkologického informačního centra MOÚ písemně v obálce
– na obálku označte symbolem BOD (adresa Edukační centrum, MOÚ, Žlutý kopec 7,
656 53 Brno) nebo můžete svůj dotaz napsat na mail: educentrum@mou.cz – opět označte
symbolem BOD.
5. A hlavně můžete se ptát i živě přímo během vysílání na webu www.mojemedicina.cz,
který bude diskusi přenášet.
Diskusi bude moderovat PhDr. Zuzana Joukalová (vedoucí Centra komunikace s veřejností
a tisková mluvčí Masarykova onkologického ústavu Brno) a prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc.
et Ph.D. (vedoucí Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP) a ptát se
budete moci například těchto odborníků:
(lékaři jsou uvedeni abecedně, je možná změna diskutujících):
 MUDr. Božena Augustinová, CSc., Ambulance preventivní onkologie KKOP MOÚ Brno
(preventivní onkologie)


MUDr. Viera Bajčiová, CSc., Klinika dětské onkologie FN Brno (zhoubné nádory u dětí
a mladistvých, prevence pozdních následků onkologické léčby)

 Doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., Oddělení epidemiologie a genetiky MOÚ Brno
 Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., Ústav preventivního lékařství, LF MU, Brno
(primární prevence, kouření, spánek)
 MUDr. Michaela Matoušková, Urocentrum Praha
 MUDr. Petr Novák, Oddělení gynekologické onkologie MOÚ
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 MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., Ordinace praktického lékařství pro dospělé (prevence
u praktického lékaře)
 MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., Breast Unit Prague (prevence a včasný záchyt,
screening, zhoubných nemocí prsu)
 MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D., Gastroenterologické oddělení MOÚ Brno,
vedoucí Sekce preventivní onkologie ČOS
Pokud máte 8. dubna odpoledne jiný program, ale odpovědi vás zajímají, neznamená to, že
o diskusi přijdete, její celý záznam bude během následujícího víkendu umístěn na MojeMedicina.cz
a také na www.mou.cz a stránkách České onkologické společnosti www.linkos.cz.
Diskusi s odborníky o prevenci zorganizovala Sekce preventivní onkologie České onkologické
společnosti a koná se v rámci tradičních Brněnských onkologických dnů.

Připojte se na povídání o prevenci ve středu 8. dubna 2013 v 16:00 hodin
a poslechněte si odpověď na tu svou otázku!
Tento přenos je první v sérii živých povídání o prevenci rakoviny, od května se budete moci ptát
každou první středu v měsíci na stránkách MojeMedicina. Podívejte se na program živých přenosů.
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