
Kontinuální vzdělávání mladých onkologů 

(KVMO) projekt ČOS ČLS JEP aneb KVMO 

včera, dnes a zítra „Naše první pětiletka“

Zdena Soukupová 



Historie projektu KVMO 

V roce 2015 na BOD první zmínka o projektu „Kontinuální vzdělávání mladých  

onkologů“

V roce 2016  uskutečněn průzkum mezi lékaři-onkology s cílem zjistit, zda je zájem o 

zapojení a jaká témata by je zajímala 

V červnu 2016 jsme poprvé prezentovali projekt na konferenci Klubu mladých 

onkologů.

Projekt zaštítila a garantuje Česká onkologická společnost ČLS JEP.



Průzkum: Měl /a/ bych zájem se aktivně zapojit do projektu pro 

mladé onkology? 

Počet respondentů =149
ANO
NENE 

35,1 %

ANO 
64,9 %



Projekt KVMO v číslech 

5 let našeho projektu 

11 témat k výběru např. integrace paliativní péče v onkologii, komunikační dovednosti v onkologii a další 

18 míst po ČR jsme využili k setkání odborníků  

3 560 účastníků se k 31.5.2022 dni akcí účastnilo 

39 přednášejících prezentovalo různá témata  

3 tiskové konference jsme uspořádali 

Využili jsme všechna média - konference se konaly face to face, on-line i off-line
K účasti jsou zváni nejen lékaři, ale i studenti LF 



Projekt KVMO a naši partneři v průběhu let 



I přes nemožnost osobního setkání se nám v rove 2020- 2021 podařilo uskutečnit všechny akce 

projektu KVMO ve formě off-line nebo on-line diskusních seminářů

Podzim 2020: 7 on-line akcí přes platformu ZOOM

Listopad 2020: On-line setkání s médii na téma „Když léky ztrácí sílu a pravda je moc krutá “ 

On-line seminář: „Komunikace o ukončování léčby“ (2020)

Off-line konference: Den mladých onkologů (2020/2021)

Neuskutečnila se pouze  konference v Medlově, 
Kterou se Klub mladých onkologů rozhodl nerealizovat

Projekt KVMO v kovidovém období 2020 - 2021



Novinky v projektu KVMO pro rok 2021/2022

Propojení úvodní teorie z off-line kurzů s face to face semináři na podzim 2021

Realizace konference 3. ročník Dne mladých onkologů 2021 a následně  off-line ZÁZNAM 3. ročník Dne 

mladých onkologů na www.teoconsulting.cz/DenMO

Připravovaná témata 4.ročníku Dne mladých onkologů 10.11.2022

- Onkologická patologie

- Práce multidisciplinárního týmu z pohledu plastického chirurga

- Značení tumorů předneoadjuvantní léčbou, vakuová biopsie

- Nádory prsu

- Nádory ovárií a další zajímavá  témata

http://www.teoconsulting.cz/DenMO


Pozvánky na podzimní akce KVMO 2022

Pozvánky na podzimní akce projektu KVMO najdete ve svých konferenčních taškách



Novinky v projektu KVMO pro rok 2022

Následným přístupníěním ZÁZNAMU z konference se tak akce  přístupní většímu počtu lékařů

Vždy akreditace ČLK:

• Off-line kursů
• Face to face seminářů na téma „infekce u onkologických pacientů“, začínáme 11.10. 2022  v Olomouci 
• Seminář na BOD 13. 10. 2022 „Sdělování závažných zpráv ……“
• Face to face konference Den mladých onkologů 10.11.2022 v Praze
• Off-line ZÁZNAMU - Dne mladých onkologů



Hlasování o tématech v projektu KVMO do roku 2023

LISTOPAD 2022 – hlasování o tématech na rok 2023

Vaše odpovědi nám pomohou připravit akce se zajímavými tématy dalšího 

ročníku projektu „Kontinuální vzdělávání mladých onkologů 2023. 

Děkujeme Vám předem za odpovědi



Děkuji Vám za pozornost
Zdenka Soukupová
Koordinátor projektu KVMO  


