
srdečně zve na seminář

 Problematika nádorů mozku u dětí

v úterý 12. dubna 2016 od 14 hod.

Výukové centrum LF a FN v Hradci Králové
(areál fakultní nemocnice, vedle pavilonu interních oborů)

občerstvení zajištěno

vstupné zdarma

Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Děkujeme za podporu těmto společnostem



  Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

  dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na seminář Problematika nádorů mozku u dětí, 
který pro vás připravujeme v úterý 12. dubna 2016 od 14:00 hod. ve Výukovém centru LF a FN v 
Hradci Králové.

  Nádory mozku u dětí představují po hematoonkologických onemocněních druhou nejčastější 
malignitu v dětském věku. Pro dětské pacienty, jejich pro rodiče i ošetřující lékaře se vždy jedná o 
velmi složité situace psychologické i sociální. Ve většině případů přichází nádor mozku nenadále 
nebo jen s krátkým obdobím zpravidla neurčitých symptomů.

   Dětské oddělení Neurochirurgické kliniky FN a LFUK v Hradci Králové v léčbě nádorů mozku u dětí 
dlouhodobě spolupracuje nejen s pracovišti fakultní nemocnice (dětskou a neurologickou klinikou), 
ale také s dětskými a neurologickými odděleními a ambulancemi v Královéhradeckém, 
Pardubickém, částečně Libereckém kraji a v Kraji Vysočina) a především s Klinikou dětské 
onkologie FN Brno a Klinikou radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. 
Tímto je trvale zachována centralizace péče o dětské pacienty v rámci dětského onkologického 
centra. Tato spolupráce probíhá úspěšně mnoho let.

  Problematika dětské neuroonkologie přesahuje do mnoha oborů, proto chceme, aby náš seminář 
přehledně pojal celou šíři tohoto problému, a to od pediatra, dětského neurologa, dětského 
neurochirurga až po dětského onkologa. Chceme přehledně představit nejnovější trendy v 
diagnostice i léčbě, ukázat zajímavé kazuistiky a nastínit budoucnost v tomto odvětví medicíny.

  Těšíme se, že naše pozvání přijmou nejen lékaři nemocničních oddělení, ale rovněž ambulantní 
specialisté – neurologové, dětští neurologové, pediatři či onkologové. Přednášející se rekrutují 
nejen za řad lékařů FNHK (dětští neurologové, pediatři, radiologové, dětští neurochirurgové), ale 
také z řad předních kapacit onkologie  - Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., přednosta Kliniky dětské 
onkologie FN Brno.

  Doufáme, že přijmete naše pozvání strávit zajímavé odpoledne v Hradci Králové, odnést si odborné 
poznatky a zapojit se do diskuse na aktuální témata.

MUDr. Miroslav Cihlo a MUDr. Karel Zadrobílek
Dětské oddělení Neurochirurgické kliniky FN a LF UK v Hradci Králové
Organizátoři

Prof. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.
Přednosta Neurochirurgické kliniky FN a LF UK v Hradci Králové



PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

Uvítání, úvodní slovo
                MUDr. Miroslav Cihlo, Neurochirurgická klinika FNHK  - dětské oddělení
Od prvního příznaku k diagnóze
                   MUDr. Šárka Štefáčková, Neurologická klinika FNHK  - dětské oddělení
Diferenciální diagnostika tumorů dětského věku z pohledu radiologa
                   MUDr. Pavel Rejtar, Ph.D., Radiologická klinika FNHK
Chirurgické řešení tumorů mozku v dětském věku
                   MUDr.  Karel Zadrobílek, Neurochirurgická klinika FNHK  - dětské oddělení
Pooperační péče o děti po operaci tumoru mozku
                   MUDr. Pavel Rozsíval, MUDr. Lukáš Eimer, Dětská klinika FNHK  - JIRP pro větší děti
Řešení komplikací
                   MUDr. Miroslav Cihlo, Neurochirurgická klinika FNHK  - dětské oddělení

Přestávka s občerstvením

Organizace péče o děti s tumorem CNS
                   MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D., Klinika dětské onkologie FN Brno
Nejnovější trendy v onkologické léčbě tumorů mozku u dětí
                   Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Klinika dětské onkologie FN Brno
Moderní radioterapie tumorů mozku u dětí
                   MUDr. Jana Zitterbartová, MUDr. Ing. Libor Komínek, Masarykův onkologický ústav v Brně
Diskuse a dotazy
                   moderátor: MUDr. Miroslav Cihlo, Neurochirurgická klinika FNHK  - dětské oddělení

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Sekretariát NCH kliniky  - Jana Brožová
Neurochirurgická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 832 550

Organizátoři:
MUDr. Miroslav Cihlo, MUDr. Karel Zadrobílek
Neurochirurgická klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Dětské oddělení NCH kliniky
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
telefon: 495 832 658

PROSÍME POTVRĎTE SVOU ÚČAST NA VÝŠE UVEDENÝ TELEFON 
NEBO NA E-MAIL miroslav.cihlo@fnhk.cz




