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Odborná část 
 

10.00 – 10.30  Příchod, registrace, káva  

10.30 – 11.00  Přivítání a zahájení konference 
Infekční onemocnění a jeho prevence (předevš ím u seniorů) 
Doc. MUDr. Vilma Marešová předsedkyně Správní rady Onko 
Unie, o.p.s. 

11.00 – 11.30 Klinická hodnocení v onkologii – nové trendy a současná situace 
MUDr. Lucie Kraváčková, vedoucí oddělení klinických hodnocení 
SÚKL	

11.30 – 12.00 Rekonstrukce prsu po mastektomii 
Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. 

12.00 – 12.15 Otázky, diskuze 

12.15 – 13.30 Oběd 

13.30 – 14.30 „Protažení na židlích po obědě“, pohyb a výživa onkologických 
pacientek 
PhDr. Bc. Natálie Koubková - fyzioterapeutka a nutriční 
terapeutka, VŠTJ Medicina, z. s. 

14.30 – 14.45 Přestávka – vydýcháníJ 

14.45 – 15.15 Dispenzarizace a terciální prevence 
MUDr. Zdenka Weitoschová, Ústav radiační onkologie, 
Nemocnice Na Bulovce 

15.15 – 16.00 Příspěvky z organizací 
Shrnutí aktivit a informací Onko Unie 2017 
 Mgr. Petra Adámková, ředitelka Onko unie, o.p.s. 

16.00  Závěrečné slovo, diskuze, ukončení odborné části 
 

Pro mimopražské zájemce bude zajištěno ubytování ze soboty na neděli. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

 
Společenská část 
 

18.30 – 19.00 Vánoční koncert Onko Unie o.p.s.,konfereční sál,Evropská 176, Praha 6 
Vystoupení žáků ZUŠ Praha 8, Taussigova 

19.00 – 20.00 The Swings 
Petr Hanzlík/Petr Jindra/Pavel Švestka/Jiří Hruška 
Známé pražské vokální kvarteto představuje originální a v Čechách 
ojedinělý druh hudební zábavy – stylový vícehlasý zpěv inspirovaný 
klasickým jazzem 30. – 60.let. 
Živá, zábavná a zároveň profesionální a kultivovaná vystoupení The Swings 
nabízí českou i americkou swingovou klasiku v originálních aranžmá. 
 

 
ONKO UNIE, o.p.s. 

je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických 
onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i mecenášů, jejichž společným 

cílem je podporovat zlepšení  
kvality života onkologicky nemocných v České republice. 

 

Cíle společnosti:  

Ø Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a 
svépomocných organizací. 

Ø Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého 
životního stylu. 

Ø Prosazování potřeby zlepš it kvalitu diagnostiky a efektivity léčby 
gynekologických nádorových onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče. 

Ø Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných 
podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním. 

Ø Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů. 

Ø Podpora vzdělávání onkologů a zajištěním vysokého standardu kvalifikace lékařů 
v rámci multidisciplinárních týmů. 

Ø Diskuze pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího  

 procesu  úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými gynekologickými nádory. 

Ø Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi. 


