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VII. sjezd České společnosti
kardiovaskulární chirurgie
Konference Ekonomie ve zdravotnictví
– Health Technology Assesment

Vážení klienti,
dovolte krátké shrnutí toho, co se nám v letošním
půlroce podařilo a co významného připravujeme
do konce roku.
Prostor pro bilanci a plány přenechám
kolegům na dalších stranách. Nicméně
za sebe považuji v letošním „portofoliu“
WMM za nejprestižnější deﬁnitivní zařazení kolokvia PragueONCO mezi nejvýznamnější onkologické akce v České
republice (v letošním roce získalo záštitu
více jak deseti společností a institucí),
organizaci sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie, která nám tímto
svěřila důvěru, a rozvoj projektu Ekonomie ve zdravotnictví, jehož součástí jsou
časopis, webové stránky a připravovaná
konference.
Dynamice růstu počtu vydávaných periodik je věnována poslední strana a dovolím si tvrdit, že počtem a pochopitelně

Individuální přístup
ke každé zakázce,
preciznost
a profesionalita
i kvalitou patříme mezi špičku vydavatelů
odborných lékařských časopisů v ČR.
Přesto, že se naše společnost neustále
rozvíjí, stále se snažíme zachovat preciznost, profesionalitu a individuální přístup
ke každé zakázce. Našimi hlavními nástroji jsou také píle, pokora, empatie a intuice. Schopnosti, které jsou základem
nejen pro úspěšný byznys.

Ráda bych vás pozvala na večírek, který pro vás připravujeme a na kterém vás
chceme pobavit v rolích konferenciérů,
tanečníků nebo hudebníků. Kolegové
se na vystoupení již nějaký ten pátek
připravují, za což jim také děkuji. Přijďte
se s námi tedy pobavit na La Fiesta We
Make Media Latina.
Děkujeme, že věnujete čas našemu pololetníku. Jeho hlavním cílem je představit,
co umíme, a navázat s vámi užší spolupráci.
Přeji vám krásné prožití léta.
MUDr. Ivana Kaderková
Jednatelka společnosti We Make Media, s. r. o.
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Aktuality
¦ La Fiesta We Make Media Latina
Tento rok se přesouváme pryč od vaření
a grilů a zahalíme se do všech odstínů
rudé při smyslných rytmech španělského ﬂamenca a tanců Jižní Ameriky
a pokusíme se přenést vás do žhavé
atmosféry s typickými prvky tamějšího
života. Své klienty a přátele We Make
Media přivítáme již třetím rokem, letos
poprvé v Klubu Joe. 16. června se můžete těšit na vystoupení
zaměstnanců We Make
Media a samozřejmě
také na výběr tematicky
zaměřeného občerstvení a nápojů. Registrovat
se můžete jak k pasivní, tak i k aktivní účasti,
a to na našich stránkách
laﬁesta.wemakemedia.cz, kde naleznete
také videopozvánku.

¦ Divize Events
a nejvýznamnější proběhlé
aktivity
7. ročník kolokvia PragueONCO 2016
Letošní lednové PragueONCO se již tradičně konalo v prostorách Clarion Congress Hotelu. K jeho vysoké profesionální a vědecké úrovni přispěla účast mnoha domácích i zahraničních přednášejících.
Dovolte nám vyzdvihnout například prezentaci paní prof. Martine J. Piccart-Gebhart, MD, PhD, prezidentky Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny,
považované za jednu z nejvýznamnějších postav současné onkologie.
Přesto, že by se hlavní přednáškový sál
mohl zdát díky svému počtu 280 míst

¦ VII. sjezd České společnosti
kardiovaskulární chirurgie
se bude konat v termínu od 13. do 15. 11.
2016 v Clarion Congress Hotelu Prague
v pražských Vysočanech.
Cílem bude řešit problematiku současné
diagnostiky a léčebné péče o kardiovaskulárně nemocné, a spojit tak odborníky
z renomovaných pracovišť a klinik. Sjezdu
České společnosti kardiovaskulární chirurgie se zúčastní nejen odborníci z řad
kardiochirurgů a cévních chirurgů, ale také
specialisté z oborů kardiologie, angiologie,
radiologie a dalších oborů významných
pro vysokou úroveň současné diagnostiky
a léčby kardiovaskulárních onemocnění.

vhodným místem pro konání prestižních
kongresů po celém světě, během přednášky pana prof. Joe O´Sullivana, MD,
na téma „Současný algoritmus léčby metastatického CRPC - pohled onkologa“
se tento předpoklad ukázal jako mylný
a kapacita byla pro velký zájem posluchačů téměř nedostatečná.
Obdobně naplnily sály další zahraniční
hosté, například prof. Joseph Gligorov, MD,
PhD; prof. Axel Grothey, MD; prof. Bruce A. Littleﬁeld, MD, PhD; prof. Joanna
Chorostowska-Wynimko MD, PhD, DSc;
prof. Mag. Dr. Robert Pirker.
V příštím roce rozšiřujeme PragueONCO ještě o jeden další den, který bude
věnován originálním příspěvkům z celé
onkologické akce, možnost ústní pre-

¦ Ekonomie ve zdravotnictví
Konference Ekonomie ve zdravotnictví se
bude konat 13. října 2016 v kongresovém sále Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Tato konference
je určena účastníkům z řad zdravotních
pojišťoven, Státního úřadu pro kontrolu
léčiv, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva ﬁnancí, managementu zdravotnických zařízení, vedení odborných společností a zástupců výrobců léků, lékařských
přístrojů a zdravotnické techniky. Více informací najdete na www.ezcr.cz.

zentace dostanou i autoři posterů.

7. reprezentační ples Sestry na sál!
a soutěž Sestra sympatie
Ani v letošním roce nebyla porušena tradice reprezentačního plesu zdravotních
sestřiček, který se za přítomnosti významných hostů konal v únoru, tentokrát
v pražském Národním domě na Vinohradech.
Bohatý program plesu uspokojil nejen
zdravotní sestřičky, kterým byl především určen, ale všechny účastníky a parkety tanečních sálů byly plné. K báječné
atmosféře plesu nepochybně přispělo
také půlnoční vystoupení jednoho z nejznámějších slovenských muzikantů ˗
Mekyho Žbirky.
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V rámci plesu proběhla již tradičně soutěž Sestra sympatie, do které se probojovalo 10 zdravotních sestřiček z celé
České republiky. Práce porotců nebyla
vůbec jednoduchá, nesmírně sympatických bylo všech deset ﬁnalistek soutěže.
Nejsympatičtější sestřičkou se nakonec
stala Petra Hašlíková, která shodně
s loňskou vítězkou pracuje jako sestřička v Nemocnici Kyjov. Úspěch letošní

¦ Slavnostní gratulace, zleva:
František Lukl, Petra Hašlíková, Michal Hašek,
Kája Panáčková

i loňské vítězky Káji Panáčkové ocenil
hejtman Jihomoravského kraje Michal
Hašek společně s kyjovským starostou
Františkem Luklem. Oběma dámám se
dostalo osobní gratulace a také poděkování za příkladnou reprezentaci nejen
zdravotnického zařízení v Kyjově, ale
rovněž celého regionu.

|

červen / 2016

1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze.
Tato odborná vzdělávací akce, která byla
vedena v anglickém jazyce, byla zaměřena na screening a terapii karcinomu
prsu z pohledů onkologie a chirurgie,
dále na metody onkoplastické chirurgie
prsu, zejména okamžité rekonstrukce
prsu po operačním odstranění nádoru.
Velký zájem budily diskusní panely věnované kazuistikám jednotlivých pacientek.
Mezi účastníky patřili odborníci z České
republiky, Maďarska, Polska, Slovenska
a Velké Británie.

Předsedajícími byli prof. Jerome Pereira, FRCSEd, FRCS, z Velké Británie,
zakladatel a vedoucí mezinárodního
tréninkového programu onkoplastické
chirurgie prsů, dále MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., z Kliniky plastické chirurgie

také o eventy našeho významného klienta, České pošty, s. p.
Ani v létě nebudeme zahálet a spustíme
registraci do soutěže Sestra sympatie,
jejíž vyhlášení proběhne jako obvykle
v rámci reprezentačního plesu sester –
Sestry na sál!, jehož již 8. ročník se bude
konat 24. 2. 2017 na pražském Žofíně.
Již nyní byly zahájeny přípravy na budoucí 8. ročník onkologického kolokvia
PragueONCO 2017. Pro velký zájem o aktivní účast se organizační výbor rozhodl
prodloužit kolokvium z původních tří dnů
na čtyři. Ve svých diářích si tedy můžete
poznačit termín 25.-28. ledna 2017.

¦ Divize Digi

V rámci této odborné vzdělávací akce
byly podniknuty kroky k ustanovení mezinárodní pracovní skupiny Central European Interdisciplinary Group for Breast
Cancer Management, spojující odborníky věnující se problematice spojené
s rakovinou prsu z řad zástupců zemí
Visegrádské čtyřky.

V roce 2016 jsme spustili v redesignu edukativní web trombocytopenie.cz,
e-sympozium.cz a nové weby pro Ekonomii ve zdravotnictví a pro Kardiovaskulární kongres s možností přímé registrace na webu. Na internetových stránkách najdete také informace o klientském večírku La Fiesta We Make Media
Latina.

¦ A co dále nás

Dále v letošním roce chystáme redesign
webů PragueONCO, Sestra sympatie
a webových stránek plesu sester – Sestry na sál! Máme v plánu vytvořit také
nový web s přehledným umístěním našich odborných časopisů (News) v elektronické podobě.

v letošním roce čeká?
1st Prague Interdisciplinary Breast
Oncology and Oncoplastic Surgery
Masterclass
První ročník odborné vzdělávací akce 1st
Prague Interdisciplinary Breast Oncology and Oncoplastic Surgery Masterclass
věnované onkologické léčbě a plastické
chirurgii proběhl 21. - 22. 4. 2016 v Praze, v prostorách hotelu Don Giovanni
Prague **** a zúčastnilo se ho téměř 100
posluchačů.

Events / Digi

Z nejvýznamnějších akcí bychom mohli
jmenovat například konferenci k projektu Ekonomie ve zdravotnictví, která proběhne 13. října.
3. listopadu se pak bude konat 1. celostátní konference ambulantní péče. Deset dní poté, od 13. listopadu, přivítáme
v Praze odborníky z řad kardiochirurgů
a cévních chirurgů, a to nejen z České
republiky, na VII. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie.
Vedle mezinárodních a celostátních akcí
organizujeme také řadu lokálních seminářů pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky. Pátým rokem se staráme

Podzimní aktivity divize digi rozšíříme
také o organizaci webinářů.
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¦ Vydáváme těchto 24 periodik

7

LET

Antiinfectives News / Diabetology News / PragueONCO News / Renal Cancer News / Sesterna

6

LET

Antiemetics News / Breast Cancer News / Pain News

5

LET

Colorectal News

4

ROKY

Myelodysplastic Syndrome News / Nutrition News / Prostate Cancer News

3

ROKY

Lung Cancer News / Paediatric Endocrinology News / Pancreatic Cancer News

2

ROKY

Immuno-Oncotherapy News / Molecular Targeted Therapy News / Multiple Sclerosis News

1

ROK

Ekonomie ve zdravotnictví / Head and Neck Cancer News / Melanoma News

NOVINKY

Hematology News / Psoriasis News / Women‘s Cancer News

Kontakt
We Make Media, s. r. o.
Orlická 9, 130 00 Praha 3
Česká republika

Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz
Web: www.wemakemedia.cz

