TZ – BOD a KNZLP
XLI. Brněnské onkologické dny a XXXI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční 26. až
28. dubna 2017 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.
Během své existence si BOD i KNZP získaly takovou přízeň účastníků, že se staly největší celostátní odbornou
akcí, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou. Loňské akce se zúčastnilo přes
1 700 účastníků a prezentováno bylo 380 příspěvků.
Konference bude zahájena ve středu dne 26. 4. ve 14:00 hod. a ukončena v pátek 28. 4. v 16.00 hod. Hlavní
náplní programu prvního dne budou odborné přednášky, edukační blok zaměřený na nádory plic, seminář
PharmAround a multidisciplinární setkání odborníků zabývající se výzkumem, diagnostikou a léčbou mozkových
gliomů - Glio Track Meeting 2017 a vzdělávací část pro praktické lékaře, zaměřená na problematiku
onkologické prevence a řešení komplikací protinádorové léčby. Oficiálního středečního dne chceme využít
i k diskuzním jednáním a zasedáním odborných týmů. Na středeční den plánujeme slavnostní otevření
firemních expozic v 15.30 hod. V dalších dnech se uskuteční přednáškové sekce a edukační bloky. V letošním
roce se kromě těch tradičních, zaměřených na problematiku karcinomu prsu, nádorů gastrointestinálního
traktu, imunoterapie a paliativní péče, objeví i edukační bloky s tématy: maligní melanom, karcinom prostaty,
hereditární nádorové syndromy, sledování pacientů po ukončení onkologické léčby a péče o „přeživší“,
možnosti personalizované diagnostiky v dnešní reálné praxi. Důležitým programovým pilířem čtvrtečního
a pátečního dne budou i bloky sestavené z volných sdělení.

Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, která je již po jednatřicáté součástí BOD, si každý rok určí
stěžejní témata. Letos je odborný program zaměřen na novinky a perspektivy v současné onkologii, tomuto
tématu jsou věnovány oba dva dny konference pro nelékaře. Čekají nás přednášky z oblasti aktuálních témat
zaměřených na prevenci v onkologii, další blok je věnován pokrokům v radioterapii a radiologii, novým
přístupům v systémové léčbě a v paliativní medicíně.
Páteční program začíná blokem, který se zabývá prevencí profesionálních onemocnění u zdravotníků,
pokračuje novými aspekty v nutriční péči a končí moderními technikami v radioterapii, nukleární medicíně
a radiologii.
Čtvrtým rokem nabízíme nelékařům workshopy. V letošním roce jich bude 7. Je to především příležitost
prakticky probrat v menší skupině témata, která mají přímý dopad do praxe. Jsou připraveny workshopy
zaměřené na novinky ošetřování periferně zavedených centrálních katétrů tzv. PICC, na kritéria volby pomůcky
při ošetření stomie, na nové trendy v prevenci a ošetřování postradiační dermatitid, na obtížné komunikační
situace v onkologii, nově jsme zařadili péči o pacienta s algickým syndromem a management deliria
u onkologického pacienta.

Všechny důležité informace včetně programu, sylabů jednotlivých
přednášek i jména přednášejících najdete na:
www.onkologickedny.cz

