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Vážený pane předsedo,
dovolujeme si Vás požádat o záštitu nad 46. Brněnskými onkologickými dny (BOD) a 36. Konferencí pro
nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP), které se uskuteční v termínu od 12. do 14. října 2022.
Konference se letos opět v klasické prezenční formě v prostorách Výstaviště Brno.

Pro Masarykův onkologický ústav je velkou ctí, že přízeň účastníků činí z obou konferencí největší celostátní
odbornou onkologickou akci, která zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou.

Program nově zahajujeme již ve středu dopoledne zajímavými edukačními bloky věnujícími se mimo jiné
pneumoonkologii či farmacii. Součástí BOD a KNZP budou tradiční setkání „PharmAround“, „GlioMeeting“
a „Vzdělávací seminář pro praktické lékaře a neonkology“, které se uskuteční ve středu odpoledne.

Čtvrteční a páteční program nabídne kromě edukačních bloků zaměřených např. na problematiku karcinomu
prsu, gastrointestinálních nádorů či na precizní medicínu rovněž „Konferenci pro nelékařské zdravotnické
pracovníky“, jejíž součástí budou i praktické workshopy, a také tematiku laboratorní diagnostiky v onkologii.
Nejen pro mladé lékaře je určen čtvrteční workshop Sdělování závažných zpráv.

Snažíme se konferenci stále posouvat na vyšší úroveň. Právě proto letos navazujeme na v loňském roce
úspěšnou mezinárodní páteční sekci s názvem iBOD (International Brno Oncology Day), jejíž součástí
budou novinky z ASCO a ESMO konferencí. Přednášet budou tuzemští i zahraniční experti, celá sekce iBOD
se uskuteční v anglickém jazyce. Součástí bude také interaktivní setkání věnované mladým (nejen)
onkologům.

Důležitým programovým pilířem budou i bloky sestavené z volných sdělení a výstava posterů.
V neposlední řadě bychom Vás chtěli upozornit na páteční program věnovaný problematice patient-centred
cancer care and survivorship.

Každoročně nám záštitu poskytují odborné společnosti, ministerstva, města, významné vzdělávací instituce.
Záštita, o kterou Vás tímto dopisem žádáme, je důležitým ukazatelem kvality akce, a my pevně věříme, že
Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky vysokou kvalitu mají.

Pokud budete mít zájem osobně se zúčastnit zahájení, prosím, sdělte nám Váš zájem na e-mail: bod@mou.cz.
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