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Tématické okruhy přednášek (lékaři):
1. Novinky a trendy na poli léčby karcinomu plic
a ostatních hrudních nádorů
• Novinky v diagnostice karcinomu plic
• Novinky v léčbě časných a lokálně pokročilých
stádií karcinomu plic
• Novinky v léčbě pokročilých/metastazujících stádií
karcinomu plic, včetně novinek na poli udržovací
léčby nebo podpůrné léčby
• Update guidelines pro léčbu karcinomu plic

2. Problémy diagnostiky a léčby karcinomu plic
a ostatních hrudních nádorů v České republice
• Systém organizace péče o pacienty s karcinomem
plic (síť pracovišť, problematika pneumoonkologických center vs. ostatních pracovišť
• Interdisciplinární spolupráce (multidisciplinární
týmy):
• Právní minimum pro zdravotníky ošetřující pacienty
s (nejen) karcinomem plic

• Situace v úhradě inovativních přípravků v léčbě
NSCLC (financování FN a pneumoonkologických
center – rozpočty, problematika VILP)
• data z registru TULUNG (charakteristika registru,
aktuální data

3. Pacient – alfa a omega našeho úsilí
• Kvalita života při onemocnění a léčbě karcinomu plic
• Psychologické a psychosomatické aspekty onemocnění
karcinomem plic
• Otázka compliance pacientů k léčbě
• Komplexní podpůrná a paliativní léčba konečných
stádií onemocnění (včetně psychoterapie, event.
pastorální medicíny)
• Kazuistiky se zaměřením na roli pacienta v plánování a vedení individuální léčebné strategie

Tématické okruhy přednášek (sestry):
Pneumoonkologie
Paliativní péče
Intenzivní péče v pneumologii
CHOPN
Astma bronchiále
Respirační fyzioterapie
Bronchologie
Hrudní chirurgie
Respirační onemocnění
Hojení ran u pneuonkolog. nemocných
Vyšetřovací metody v pneumologii
Somnologie
Somnologie

Firma pověřená organizací konference:
EUROVERLAG, spol. s r.o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň
Aktualizovaný program bude ke stažení
na webových stránkách konference www.pneuonkdny.cz
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