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97/19 Kurz: Současná dětská onkologie 
Datum konání: 21. 9. 2019 
Místo konání: ČLK, Lékařská 2, Praha 5, Oválná pracovna 
Účastnický poplatek: 700,-Kč, na místě 800,-Kč 
Délka: 4 hodiny 
Počet kreditů: 4 
Odborný garant: MUDr. Lucie Hrdličková, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol  
Přednášející :  
MUDr. Josef Mališ 
MUDr. Lucie Hrdličková  
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Praha 
 
 

 
Registrace:  8.30 hod. 
Zahájení: 9.00 hod. 
Předpokládaný závěr: 12.30 hod. 
 
ANOTACE 
Kurz účastníkům představí moderní podobu současné dětské onkologie. Budou probrána aktuální doporučení pro 
sdělování závažné zprávy. Připomeneme základní symptomy nádorového onemocnění, se kterými přicházejí dětští 
pacienti v úvodu své nemoci a které by měly každého pediatra přivést k podezření na onkologickou diagnózu 
v dětském věku, včetně akutních a život ohrožujících stavů. Představíme principy léčby nádorových onemocnění u 
dětí, včetně biologické léčby, která se v dětské onkologii začíná uplatňovat.  Probereme léčbu zaměřenou na kvalitu 
života u pacientů nevyléčitelně nemocných, tedy základy včasné paliativní péče.  
 
PŘEDNÁŠKY 
MUDr. Lucie Hrdličková  

• Sdělování závažné zprávy nejen v dětské onkologii 
MUDr. Josef Mališ 

• Varovné příznaky nádorových onemocnění v dětském věku 
MUDr. Josef Mališ 

• Principy moderní léčby v dětské onkologii 
MUDr. Lucie Hrdličková  

• Paliativní péče a péče v závěru života u onkologicky nemocných dětí 
 
 

 
 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 

Účastnický poplatek:  700, - Kč; číslo účtu:  19 - 1083620217/0100; variabilní symbol - 9719 

Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci. 

 

Dopravní spojení:  
Spojení: metro trasa B, stanice Anděl – Na Knížecí, autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ 
                metro trasa A, stanice Nemocnice Motol,  autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ 
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