
Jeedinnečnnná nabbíddkkka komplexnnnííhoo zvidddiitellněnní
vaašší spooleččnosttii//vaašehoo proodukkttu 

ppoddd pressttižnnníí značkou PPPrraggueONNNCOO

Komunikační mix

 pražské mezioborové onkologické kolokvium

Pořadatel a organizátor: We Make Media, s. r. o.
e-mail: info@wemakemedia.cz / www.PragueONCO.cz

 World Interdisciplinary Oncology Colloquium

Ceník inzerce v PragueONCO Journal (POJ)
Časopis distribuujeme na kolokviu PragueONCO.

2. obálková strana 45 000 Kč
strana proti obsahu 55 000 Kč
3. obálková strana 40 000 Kč
4. obálková strana 70 000 Kč
strana uvnitř vydání 35 000 Kč
1/2 strany uvnitř vydání 20 000 Kč
zvlášť na tvrdém listě  100 000 Kč

titulní strana
A - 151 x 33 mm 17 000 Kč
B - 99 x 33 mm 11 000 Kč 

vnitřní strana
C - 204 x 132 mm 27 000 Kč
D - 257 x 90 mm 23 000 Kč
E - 98 x 330 mm 32 000 Kč
F - 151 x 110 mm 17 000 Kč

1/1 strana
(210 x 270 mm)
na spad

2/1 strany
(420 x 270 mm)
na spad

typ A 1/2 na výšku
(83 x 207 mm)
na zrcadlo

typ B 1/2 na šířku
(170 x 110 mm)
na zrcadlo
(210 x 135 mm)
na spad
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typ A
(151 x 33 mm) na zrcadlo

typ B
(99 x 33 mm) na zrcadlo

typ C
(204 x 132 mm) na zrcadlo

typ D
(257 x 90 mm) na zrcadlo

typ E
(98 x 330 mm) na zrcadlo

typ F 
(151 x 110 mm) na zrcadlo

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
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Lokální
lé ba
Chhiiruurrgg a radioterraappeuut 
jjsoouu vveellmii vvýýýzznnammnýýmmii 
llennyy mmmamárníhoo 

ttýmmuuu. Jeejjiicchhh rrrooozhhoddnnnuuttí 
ovvliivv uujeee zásaddnnn  živvvott 
paacciienntkkkyy. EEttaapaa „ppo 
nááddoooruu" sss ppprseeemmm nnebbbo 
bbezz jeee z hhlleeddiisskka kvvvaalliityy 
žiivvottaa dddiiiaaammettrrááálllnn   
ooddliiššnná. 

hoduje o lokální recidiv  nej-

spíše práv  agresivita tumoru. 

V dob  ú inné systémové lé -

by není tedy nutné, aby paci-

entka absolvovala zbyte n  

rozsáhlý mutilující chirurgic-

ký výkon, který jí sníží kvalitu 

života a nezlepší celkové p e-

žití. Proto se postupn  v rámci 

Proto jsou zdravotní indika-

ce ablace i exenterace axilly 

vždy pe liv  zvažovány. V po-

sledních letech se ale uplat-

uje nový trend v p ístupu 

k chirurgické lé b . Zatímco 

u jiných zhoubných nádor  

má rozsah výkonu a radikali-

ta chirurgické lé by zásadní 

význam pro uzdravení nemoc-

né, u karcinomu prsu ur u-

je osud pacientky p edevším 

biologická povaha nádoru, jak 

to ukazují i retrospektivní kli-

nické studie. P i adekvátním 

chirurgickém zákroku s dosta-

te ným lemem zdravé tkán  

a adjuvantní radioterapií roz-

relativních kontraindikací prs 

šet ícího výkonu ídíme v in-

dikacích p áním pacientky, po-

kud je výkon technicky možný.

To, že o lokální recidiv  po prs 

šet ícím výkonu s istými 

okraji a adjuvantní radiotera-

pií rozhoduje nejen biologický 

typ nádoru, ale také jeho d -

sledná systémová lé ba, sv d-

í i výsledky studií. Nap íklad 

adjuvantn  podaný herceptin 

u HER2 pozitivních pacientek 

lé ených v Memorial Sloan Ke-

ttering Cancer Center v New 

Yorku p i retrospektivní ana-

lýze redukoval procento lo-

kálních recidiv ze 7 % na 1 %. 

Pacientky s nízkou r stovou 

aktivitou a pozitivními recep-

tory m ly stejn  málo lokál-

ních recidiv, a  absolvovaly 

prs šet ící výkon nebo maste-

ktomii, a triple negativní ná-

dory naopak. Podobn  to platí 

pro indikaci exenterace axilly 

u pacientek s mikrometastá-

Nové léky, staré a nové ter ové struktury
Karciinom prrsu je moodelovvýým p íkladdem pp ekotného rrozvoojje v deckýýcch pozznatk  po íínaje mmolekuláární 
diagnnostikouu a cílennou terraapií na moolekullááární úrovnii kkon ee. Ve vysp llýých zeemích v eettn  esské repuubliky byyl 

Na poklesu se podílí více fak-

tor , z nichž nejd ležit jší je 

asný záchyt, dále ú inn jší 

eliminace reziduální choroby 

a ú inn jší lé ba metastazu-

jícího onemocn ní. Karcinom 

prsu je morfologicky a gene-

ticky velmi heterogenní one-

mocn ní. Zjednodušen  je 

skupiny s rozdílnými terapeu-

tickými p ístupy: 

1. hormonáln  dependentní 

HER2 independentní 

(HR+/HER2–)

2. HER2 dependentní 

možné pomocí  t í základních 

molekulárních marker  (ER, 

PgR, HER-2) de  novat ty i 
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Heterogenita karcinomu prsu, 

kterou nejlépe odhaluje mole-

kulárn  biologické vyšet ení, 

je d vodem individualizace lé-

ebných p ístup . U každého 

z dosavadních známých pod-

typ  karcinomu prsu, totiž 

luminálního A, B, triple nega-

tivního a HER2 pozitivního, 

zen již p ed n kolika lety. Loni 

v Saint Antoniu jsme prezen-

tovali studii analyzující data 

6000 pacientek s asným kar-

cinomem a ta prokázala po-

dobný trend i u nich. M žeme 

tedy nemocným íkat, že HER2 

pozitivita je vlastn  dobrým 

znamením, protože jim m že-

se vyvíjejí lé ebné možnosti 

r zným tempem. Donedávna 

m ly pacientky s karcinomem 

prsu s HER2 overexpresí od za-

átku lé by zna ný handicap, 

a to vzhledem ke špatné pro-

gnóze spojené s tímto povr-

chovým znakem nádorových 

bun k. Overexprese HER2 ale 

zárove  umož uje použití no-

vých lé ebných možností za-

cílených na tento antigen, což 

zcela m ní vyhlídky našich pa-

cientek. „Pokud jsou pacient-

ky lé ené trastuzumabem, je 

jejich celkové p ežití naopak 

delší než u HER2 negativních, 

minimáln  v prvních dvou le-

tech. U metastazujícího kar-

cinomu byl tento zlom potvr-

me nabídnout ú innou cílenou 

lé bu,“ uvedl prof. Minckwitz.

Trastuzumab obhájil své mí-

sto v neoadjuvantní lé b  

i v adjuvanci, a je tedy první 

cílenou lé bou ovliv ující cel-

kové p ežití nemocných, a to 

podstatným zp sobem. Na zá-

klad  metatanalýzy adjuvant-

ních studií s trastuzumabem 

bylo zjišt no prodloužení cel-

kového p ežití o 36 %, po-

kud je trastuzumab podáván 

konkurentn  s taxány, také 

procento dosažených patolo-

gických remisí p i neoadju-

vantním podání se zásadn  

liší. U pacientek s trastuzu-

mabem v neoadjuvanci je to 

43 %, u t ch lé ených jen che-

moterapií pak 20 %. Trastu-

zumab zahájil svoje vít zné 

lé ebné tažení v paliaci. Z kli-

nických studií vyplývá, že má 

smysl v lé b  trastuzumabem 

pokra ovat s vým nou chemo-

terapie i v dalších liniích palia-

tivní lé by, jak to dokumento-

vala studie n mecké skupiny 

GBG 26. Své místo v paliativní 

lé b  pacientek s HER2 po-

zitivním karcinomem prsu, 

u kterých selhal trastuzumab, 

má i lapatinib. Ten do budouc-

na nejspíše najde uplatn ní 

i v kombinované terapii s tra-

stuzumabem (Blackwell et. al., 

JCO 2012).

Pertuzumab s trastuzuma-

bem je ú inný režim pro ženy 

s HER2 pozitivním metasta-

tickým karcinomem prsu za-

tím v první linii lé by u popu-

lace žen nelé ených anti-HER2 

terapií. Jako monoterapie m l 

pertuzumab jen mírnou pro-

tinádorovou ú innost, ale už 

preklinické studie prokázaly, 

že má s herceptinem synergis-

tický ú inek.

Ú innost pertuzumabu v kom-

binaci s chemoterapií byla pro-

kázána ve studii fáze III s 808 

ženami s HER2 pozitivním 

metastatickým karcinomem pr-

su, které dostaly v první linii 

trastuzumab (8 mg/kg v nasy-

covací dávce a dále pak 6 mg/

kg IV) a docetaxel (75 mg/m2 

IV) s pertuzumabem (840 mg 
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Werner Scheithauer Významná jubilea

Posteditorial - Onkologické nebe
Je kkv tenn 20133 a mmyy p esttuupuujjjeeme práh paviloonnnu E vv Areálluu Velletrhyy Brnoo.. 
Stanemee se dvv maa z více nežž ttisíce nnáávšštt vník  kkažddoro níícch Brrn nsských 
onkkologiickýchh dníí ((BOD). Ú aasst na nicchh ppovažujjeeeme tém  zza poovinnoost. 

Dnne 55. 4. 200113 see kkooonala kkaždooorro ní vv deeckáá 
koonfeerennce „„Staššk vv denn”.

Jde totiž o zajisté nejd ležit j-

ší  událost na našem v deckém 

onkologickém nebi. O odbor-

né a organiza ní úrovni nikdo 

nepochybuje. Jak obohatí naše 

v domosti, rozší í naše infor-

mace, kolik  osobních rozho-

vor  uskute níme, to dnes 

Onkologická klinika slaví 40. 

narozeniny svého vzniku. K to-

muto jubileu vyšel almanach 

týkající se kliniky, a to jak z hle-

diska jejího vývoje, tak p ede-

vším jejího sou asného stavu. 

Doc. MUDr. Bohuslav Konopá-

ješt  nevíme.  Co však víme, že 

pouze zlomek všech onkolog  

bude mít p íležitost navštívit 

BOD. Co ti zbylí, kte í se sem 

nedostali? N kte í museli z -

stat doma, aby zachovali b ž-

ný chod ambulancí a nemoc-

ni ních odd lení, jiní nemohli 

4. pražské mezioborové 
onkologické kolokvium 
Lééka ii a ssesstttry r znnných oobbor  sspoole nnn  pprotii
zhhoubbnýýmm ooonemmocccnn níímm.

Rozvoj diagnostiky a lé by 

solidních nádor  p inesl v po-

sledním desetiletí další snížení 

mortality zhoubných nádor . 

Nemocní mají mnohem v tší 

šanci na uzdravení nebo del-

ší život. Základní podmínkou 

lé ebného úsp chu je asný 

záchyt onemocn ní. Ukazuje 

se, že jedné t etin  zhoubných

sek seznámil ve své úvodní 

p ednášce p ítomné s obsahem 

knihy. Almanach chce ukázat 

na týmovou práci v onkologii 

tak, aby odrážela starší africké 

p ísloví „chceš-li dojít k blízké-

mu cíli d íve, m žeš jít rychleji 

sám. Když však chceš dojít dále 

musíš jít se svými druhy".

K tu se ujal emeritní p ed-

nosta kliniky doc. MUDr. Vác-

lav Bek, DrSc. za p ítomnosti 

dalších bývalých p ednost  

prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc. 

a doc. MUDr. Jana Bauera, CSc.

z rodinných i osobních d vo-

d , nebo zkrátka necht li a ne-

mohli narušit vlastní  nan ní 

rozpo et kongresovým poplat-

kem, dvoudenní stravou a uby-

továním za dv  noci v hotelu. 

Opakovan  slyšíme o zbyte -

ném množství menších lokál-

ních akcí. Prý jde o in  aci v dy, 

nadbyte nou ekonomickou zá-

t ž. Dokonce se objevují návr-

hy, jak zrušit již zavedená a té-

m  tradi ní setkání a zachovat 

pouze taková jako BOD. 

pokra ováni na stran  2 ...

K est almanachu „40 let Onkologické kliniky“

PragueONCO 2013 40 let Onkologické kliniky

Prezident kolokvia PragueONCO, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. spolu 

s prof. René Adamem MD, Ph.D.

A B

Noviny vycházejí 2krát ročně, 
na podzim a na jaře.

Ceník inzerce 
v PragueONCO
News (PON)

Cenovou nabídku pro POJ Supplement a POJ Reprint poskytne 
vydavatel na vyžádání.

Ceny/cenová rozmezí jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Ceník bannerů na webu Ceník loga v elektronickém 
PragueONCO NewslettruBannery umísťujeme na webech s výstupy 

z kolokvií PragueONCO, s archivem POJ, PON 
a videozáznamy vybraných přednášek.

Elektronický zpravodaj zasíláme e-mailem
účastníkům kolokvia a jiným zájemcům 
z řad odborníků.

1 měsíc
A - banner 200 x 150 8 000 Kč
B - banner 200 x 400 12 000 Kč 

3 měsíce
A - banner 200 x 150 15 000 Kč
B - banner 200 x 400 30 000 Kč 

6 měsíců
A - banner 200 x 150 24 000 Kč
B - banner 200 x 400 48 000 Kč

Logo ve zpravodaji
Generální partner 
PragueONCO Newslettru
35 000 Kč

Partner PragueONCO Newslettru 
15 000 Kč

umístění

loga

A

B

Foolloww-upp ppaackagge
• Gold package 150 000 Kč:

» inzerce v PragueONCO News,
» Event Report (maximální rozsah 12 stran, maximální náklad 500 ks),
» partner PragueONCO Newslettru,
» banner na webech s výstupy z PragueONCO;

• Silver package 75 000 Kč: 

» inzerce v PragueONCO News,
» partner PragueONCO Newslettru,
» banner na webech s výstupy z PragueONCO.

Ceny/cenová rozmezí jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Event Report
• Publikujeme výstupy z kolokvia určené 
 také lékařům, kteří se akce neúčastnili.
• Autoři textů v Event Reportu, stejně jako
 přednášející, jsou renomovaní odborníci.
• Výstupy doplňujeme fotodokumentací.
• Součástí publikací může být
 i nosič s videozáznamem akce.

Ediční plán separátních publikací 
– Event Reports (ER) – pořadatel včas zveřejní.

Přednost při zakoupení inzerce 
na obálkových stranách ER mají
významní klienti. 

1/1

1/2

1/1 strana
(210 x 270 mm)
+ 3 mm spad

1/2 strany
(210 x 135 mm)
+ 3 mm spad

2. obálková strana 45 000 Kč
strana proti obsahu 55 000 Kč
3. obálková strana  40 000 Kč
4. obálková strana  70 000 Kč

vnitřní strana  35 000 Kč
1/2 strany  20 000 Kč

Ceník inzerce 

228. 11. 20016,6,, 11:110 - 113:100



Ceník pro partnery a vystavovatele

diamantový partner     1 200 000 Kč
zlatý partner 850 000 Kč
stříbrný partner  500 000 Kč
bronzový partner      250 000 Kč
partner sekce | partner webcastu 150 000 Kč
sponzor  90 000 Kč
partner posterů        60 000 Kč
pronájem výstavní plochy       15 000 Kč/m2

vystavení banneru, panelu ve foyer               10 000 Kč
vklad časopisů do tašek       10 000 Kč
vklad letáků do tašek          7 000 Kč

Minikollookviumm      2 500 Kč/minuta
(Minimální doba trvání je 30 minut.) 

Cenaa zahrrnujee::
• pronájem vedlejšího salonku, 
• základní technické zajištění (notebook, prezentér, plátno, dataprojektor,   
 ozvučení včetně tří bezdrátových mikrofonů),
• coffee break comfort (max. pro 60 osob),
• základní medializace (příprava pozvánky v grafi ce PragueONCO,
 tisk 100 ks  pozvánek, informace o konání v prosincovém či lednovém
 vydání PragueONCO Newsletteru, rozeslání pozvánky přihlášeným
 účastníkům PragueONCO během ledna).

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Cena nezahrnuje:
• možnost dodatečného technického zajištění:
  • náhledová obrazovka pro řečníka,
 • časomíra,
 • konferenční mikrofony,
 • hlasovací zařízení,
 •  zapůjčení tabletů pro účastníky (včetně tvorby „náplně“ – program, dotazník,
       nahrání přednášek či abstraktů atd.),
 • živý přenos, 
 •  natočení minikolokvia, střih přednášek včetně případného překladu a otitulkování,
 • tlumočení,
 • internet,
 • osvětlení:
  • nasvícení sálu do požadovaných barev klienta, 
 • výroba GOBO a následné nasvícení loga, 
 • Ifl oor umístěný ve foyer před sálem, v němž minikolokvium probíhá;

• ostatní možnosti nezapočtené v ceně minikolokvia:
 • občerstvení,
 •  mobiliář (podium, křesílka pro řečníky…),
 • dekorace,
 • dodatečná medializace:
 • sampling tištěných i elektronických pozvánek účastníkům probíhajícího
      kolokvia a návštěvníkům předchozích ročníků,
 • tvorba upoutávajícího spotu/znělky na minikolokvium, 
 • promítání upoutávajícího spotu na plazmových TV ve foyer,
 • Event Report. 

Při vvýběruu času kkonánnníí minikoollokvviiaaa bbudou partneeřřřii upřeeddnostněěnni 
dle nnásleddujícíchh krittéérií:
1. partnerství vyšší úrovně,
2. dřívější přihlášení v případě stejně postavených partnerů,
3. dřívější potvrzení partnerské smlouvy a velikost stánku vystavovatele
  (dle prostorových možností).

UUkáázkkyy reallliizaaccíí mmiinnikooolookvviaa

* Reklamní spot musí projít
 schválením pořadatele.

Kategorie
diamantový partner 40 ANO 6 4 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

zlatý partner 30 ANO 5 3 ANO ANO NE ANO NE ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

stříbrný partner 20 ANO 4 2 ANO ANO NE ANO NE NE NE NE ANO ANO ANO ANO ANO NE

bronzový partner 8 NE 3 2 ANO ANO NE NE NE NE NE NE NE ANO NE ANO ANO NE

partner sekce 6 ANO 2 1 ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO ANO ANO NE

sponzor 4 NE 1 0 ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO ANO NE

Plnění partnera posterů:

• výstavní banner u posterů,
• uvedení partnera na webu, 
• uvedení partnera v programu,
• uvedení partnera ve zpravodaji.
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