
XIV. ročník onkologického kongresu Znojmo, Loucký klášter 4.10. - 5.10.2019 

      Prakticky ve stejném termínu jako v loňském roce proběhl v Louckém klášteře již XIV. ročník 

Onkologického kongresu. Zejména lékaře ale také sestry a další nelékařské pracovníky přitáhla  

taková jména, jako jsou profesor Pavel Pafko, předsedkyně zdravotního výboru PSP ČR profesorka 

Věra Adámková, nebo přední český radiolog a člen PSP ČR profesor Vlastimil Válek. I ostatní 

přednášející většinou představují špičku ve svých oborech nejen v České Republice. Jako obvykle se 

k účasti i letos přidali onkologové a radiologové ze Slovenské republiky. Pro zajímavost, jako dnes již 

slovenský host se aktivně prezentoval bývalý český ministr zdravotnictví MUDr. Jozef Kubinyi.  

   Prezident kongresu, MUDr. Dalibor Štambera, přisuzuje rostoucí zájem o akci nejen účastí špiček, 

ale také specifickému individuálnímu přístupu k účastníkům a přednášejícím, kteří zde najdou prostor 

k užším debatám, což jim umožňuje nejen společný večerní program, ale také celodenně připravené 

zázemí. Jak řekl, jen jej mrzí stále relativně menší zájem znojemských zdravotníků. Přitom na kongres 

zavítali zájemci i z Prahy, Plzně a dalších regionů ČR. 

   Specifikou kongresu je také účast onkologických pacientů, kterou již tradičně zajišťuje  ARCUS – 

onko centrum, z.s.. v rámci Edukačního pacientského programu ONKO. „Zdálo by se, že odborné 

přednášky by mohly být pro tyto zájemce málo srozumitelné, ale o to více jsou překvapující pro 

účastníky jejich relativně fundované dotazy ve společných diskuzích“, říká Jana Koželská, 

předsedkyně. Pro odborníky jde také o zajímavou zpětnou vazbu, se kterou se na jiných akcích 

nesetkávají. 

   I v letošním roce se osvědčilo členění kongresu do ucelených bloků, kdy si mohli posluchači 

komplexněji vyslechnout problematiku např. mamologie (nádory prsu) nebo nukleární medicíny. 

   Takováto akce se neobejde bez partnerů, a tak pořadatele velmi mrzelo, že nemohli ze zdravotních 

důvodů vyslechnout informace ředitele VZP ČR, ing. Zdeňka Kabátka. Tato pojišťovna je totiž již 

několik let nejen partnerem, ale také pravidelným aktivním účastníkem. Z tradičních podporovatelů 

je nutné zmínit také město Znojmo, Pojišťovnu VZP a.s., společnost ICZ a z nových především 

Českomoravskou komoditní burzu Kladno. 

 


