
PragueONCO letos virtuálně, ale s plným nasazením 

Jedna z nejvýznamnějších onkologických konferencí v Evropě PragueONCO se bude 

v Praze konat v tradičním lednovém termínu. Letos se však vzhledem k pandemii 

odehraje online. Přesto přinese poznatky o nejdůležitějších posunech a metodách 

používaných k léčbě onkologických pacientů. 

Nové léčebné možnosti vycházejí z výsledků výzkumu tak, aby léčba byla cílenější, 

individuálnější, ušitá na míru nejenom pacientovi, ale zacílená přímo na jeho nádor. 

„Na kolokviu PragueONCO bude prostupovat problematika precizní onkologie napříč všemi 

sekcemi,“ připomíná prezident kolokvia, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Odborníci 

přitom upozorňují na data, podle nichž byla v ČR léčba zhoubných nádorů ve srovnání 

s jinými evropskými i zámořskými státy pandemií narušena jen velmi málo. Profesor MUDr. 

Marek Svoboda, Ph.D, přednosta Masarykova onkologického ústavu v Brně připomněl, že 

„očkování proti covidu-19 je nejlepší možností, jak ukončit současnou pandemii,“ a je 

nejvhodnější i pro nemocné se zhoubným nádorem. 

Letošní 12. ročník multidisciplinárního kolokvia umožní účastníkům sledovat i živá 

vystoupení předních expertů. PragueONCO, které pořádá společnost We Make Media, se 

zúčastní celá řada odborných „celebrit“ včetně zahraničních, z nichž nejvýznamnější je 

nepochybně nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1989 profesor Thomas R. Cech, 

prezident Howard Hughes Medical Institute v Coloradu. 

„Od loňského roku přibylo v onkologii mnoho poznatků a je dobře, že dominující událost, 

kterou byla a stále je pandemie covidu-19, nezastavila výzkum, ani letošní ročník 

PragueONCO, i když se bude konat distančně. Setkávání lidí, které spojuje hluboký zájem a 

velké nasazení v léčbě a výzkumu nádorových onemocnění, je důležité po odborné stránce a 

možná ještě důležitější po stránce lidské komunikace, ačkoliv nyní jen ´na dálku´,“ připomíná 

děkan 1. LF UK, profesor MUDr. Martin Vokurka, CSc. PragueONCO se zaměří i na 

studenty medicíny a jejich úlohu ve zvládání pandemie, proto nad ním převzaly záštitu 

pražské lékařské fakulty. „Nenechat se odradit současnými ztíženými podmínkami pro 

vzdělávání znamená udržovat vysokou úroveň české onkologie,“ uvádí vědecká sekretářka 

konference profesorka MUDr. Petra Tesařová, CSc. 

 


