
Desátý mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě 

 

 

Pátek 7. října a sobota 8. října 2016, Loucký klášter ve Znojmě. Že je to až za rok? 

Přesto toto datum a místo už mají ve svých diářích zaznamenány desítky lékařů, 

zdravotních sester a bývalých i současných pacientů s rakovinou.  

Vědí totiž, že každý rok vždy první víkend v říjnu pořádá spolek ARCUS - ONKO 

CENTRUM ve spolupráci  s TC Medicus v. o. s. Mezinárodní onkologický kongres. V 

impozantních prostorách bývalého premonstrátského kláštera se letos se v termínu 2. a 3. 

října uskutečnil již podesáté a jako pokaždé nabídl mnoho užitečných informací i podnětů k 

zamyšlení. 

“Mezi přednášejícími pravidelně objevují špičkoví odborníci, včetně těch, kteří jsou 

známí a uznávaní nejen lékařskou veřejností. Velmi podnětné bývají například přednášky 

profesorů Jana Žaloudíka a Pavla Pafka, ale zajímavých bylo všech třiadvacet letošních 

vystoupení,” konstatovala za pořadatele předsedkyně představenstva ARCUS -ONKO 

CENTRA Jana Koželská.  

“Jsem moc rád, že zde mohu přivítat profesora Rostislava Vyzulu, poslance a 

předsedu zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který nad 

naším kongresem převzal záštitu,” ocenil prezident kongresu MUDr. Dalibor Štambera  

účast přednášejícího, který ve Znojmě vystoupil poprvé a tématem jeho přednášky byl 

screening mammárních nádorů. 

Desítky účastníků se letos dozvěděly také například o novinkách v robotické chirurgii, 

o personalizované léčbě rakoviny plic, o významu glukanů (nejen) v onkologické léčbě, o 

lázeňské terapii a mnoha dalších tématech.  

Dvoudenní náročný program - vždyť jen v během pátku vyslechli účastníci během 

osmihodinového programu sedmnáct odborných přednášek - zpestřila večerní ochutnávka 

vín z produkce znojemské společnosti Znovín a vystoupení známého baviče a imitátora 

Vladimíra Hrona. 

 “Ráda bych na závěr zmínila alespoň hlavní sponzory, bez nichž bychom kongres 

nemohli uspořádat. Patří k nim firmy Beznoska, Pfizer, Makovec, Merck a Orion diagnostika, 

Pojišťovna VZP, a. s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a město Znojmo,” zmínila Jana 

Koželská.a připomněla, že příští kongres se koná 7. a 8. října 2016. “Už teď na něj srdečně 

zvu nejen lékaře a  zdravotní sestry, ale rovněž i pacienty. Arcus vedu už více než dvacet let 

a podle mých zkušeností lidé dodnes nemají dost kvalitních informací nejen o léčbě 

rakoviny, ale ani o tom, jak jí předcházet. Přitom se tato diagnóza týká každého třetího 

obyvatele České republiky a nemá smysl zavírat před tím oči. Právě takové akce, jako je 

znojemský kongres, mohou významně přispět ke sdílení a šíření potřebných znalostí. Jsem 

vděčná všem, kteří se jej účastní ať už jako přednášející nebo jako posluchači a věřím, že 

se jejich počet bude dál zvyšovat, Třeba i díky tomu, že čtenáři našeho časopisu o kongresu 

řeknou lidem ve svém okoli,”  dodala Jana Koželská. (les) 


