MUDr. Pavel Novák
člen rady
pro resort zdravotnictví

Liberec 4. 9. 2012

Vážená paní, vážený pane,
Liberecký kraj ve spolupráci s Komplexním onkologickým centrem Krajské nemocnice Liberec, a. s.,
Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje a Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity
v Brně pořádá seminář na téma

"Koncepce onkologické péče v Libereckém kraji"
20. září 2012 ve 14,00 hodin, 3. patro – multimediální sál č. 1
Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
Tématem semináře je zhodnocení onkologické péče v Libereckém kraji, současná data o výskytu a léčbě
nádorových onemocnění, možnosti jejich prevence a dopad nádorových onemocnění na celou společnost.
Seminář je součástí projektu Evropské unie Edukační a informační platforma onkologických center pro
podporu

a

modernizaci

vzdělávání

v

lékařských

a

příbuzných

medicínských

oborech

číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0020.
Těšíme se na Vaši účast a jsme s pozdravem.
Libe rec ký k raj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 675 • fax: + 420 485 226 363
e-mail:pavel.novak@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Program:
o

Edukační platforma I-COPEDU - návrh řešení pro automatické zpracování
nemocnčních dat, Ing. Milan Blaha, Ph.D., Institut biostatistiky a analýz Masarykovy
Univerzity Brno

o

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj, RNDr. Jan
Mužík, Ph.D., Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity Brno

o

Aktuální situace, problémy a trendy v onkologické péči v Libereckém kraji, MUDr. Jiří Bartoš,
MBA, přednosta Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Liberec, a. s.

o

Výživa jako faktor vzniku a rozvoje nádorových onemocnění, MUDr. Vladimír Valenta, PhD,
ředitel KHS Libereckého kraje

o

Primární a sekundární prevence nádorových onemocnění, MUDr. Marek Sochor, Komplexní
onkologické centrum Krajská nemocnice Liberec, a.s.

o

Diskuse

………………………………………. zde odstřihněte………………………………………………

Potvrzení účasti – návratka
Příjmení,jméno ……………………………………………………………………………………………………...
organizace ………………………………………………...........................................................................................
podpis účastníka: ……………………………………………………………………………………………………
Datum:
Zašlete nejpozději do 17. září 2012 na následující adresu:
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 485 226 550
 zdravotnictvi@kraj-lbc.cz

