KARCINOM PROSTATY I.
1. První výsledky studie KAPROS v Olomouckém kraji
2. Názory mužů na karcinom prostaty v Olomouckém kraji - sociologická studie
3. Obezita jako rizikový faktor agresivního karcinomu prostaty
4. Výsledky transrektální biopsie prostaty s ultrazvukovou kontrolou: srovnání detekce karcinomu biopsií 6+2 s odběrem 12 vzorků v periprostatické anestézii
5. Radikální extraperitoneoskopická prostatektomie - perspektivní metoda v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty
6. Výsledky po radikální prostatektomii 1997-2004

KARCINOM PROSTATY II.
7. Hormonálně independentní karcinom prostaty. Docetaxel - nová prvoliniová volba
8. Management léčby a sledování hormonálně independentního karcinomu prostaty
9. Prognostické faktory u hormonálně refrakterního karcinomu prostaty
10. IAS - intermitentní androgenní suprese v léčbě CAP
11. Dlouhodobé zkušenosti s intermitentní androgenní supresí v léčbě karcinomu prostaty

KARCINOM PROSTATY III.
12. Analýza výsledků vyšetření PSA u 5744 pacientů, význam spolupráce s praktickými lékaři, kritický rozbor současných diagnostických i léčebných algoritmů
13. Perineální radikální prostatektomie. Vlastní soubor prvních 60 pacientů
14. Jaké jsou rizikové faktory pro vznik inkontinence po radikální prostatektomii
15. Karcinom prostaty s nízkou hladinou PSA
16. Pokles PSA po radikální prostatektomii
17. Diagnóza biochemické recidivy po radikální prostatektomii
18. NADIR PSA po radikální prostatektomii

KARCINOM PROSTATY IV.
19. HDR brachyterapie karcinomu prostaty - naše zkušenosti
20. Strategicko-taktický protokol léčby karcinomu prostaty předkládaný Ústavem radiační onkologie 1. LF UK a FN Bulovka Praha
21. Využití dat Národního onkologického registru (NOR) pro onkologickou práci

NÁDORY VARLAT I.
1. Nádorové markery u tumorů testis: závěry XXXIII. kongresu ISOBM a konsensuální doporučení EGTM 2005
2. Současný pohled na klasifikaci testikulárních germinálních nádorů
3. Epidemiológia nádorov testis na Slovensku
4. Epidemiologie nádorů varlat, multicentrický projekt
5. Význam lymfadenektomie v léčbě testikulárních germinálních nádorů

NÁDORY VARLAT II.
6. Iniciálna liečba germinatívnych nádorov s nepriaznivou prognózou kombináciou paklitaxel, bleomycin, etopozid, a cisplatina (T-BEP). Štúdia fázy II
7. Výsledky léčby zhoubných testikulárních nádorů stádia III. Lze předvídat léčebný neúspěch?
8. Toxicita chemoterapie používané u testikulárních nádorů a její management
9. Individuální postup v léčbě germinálních nádorů včetně autologní transplantace krvetvorných buněk
10. Paclitaxel-gemcitabine jako záchranná léčba pacientů s germinálními nádory
11. Kurativní léčba zhoubných nádorů varlat - naše zkušenosti

POSTERY
1. Monitorace denzitometrických a metabolických změn skeletu u nemocných léčených pro karcinom prostaty - první zkušenosti a klinické využití
2. Imunoterapie karcinomu prostaty dendritickými buňkami
3. Příčiny pozdní diagnózy u nádorů varlat
4. Exulcerovaný nádor varlete raritní velikosti - kazuistika
5. Seminom prostaty - kazuistika
6. Seminom v retroperitoneu a gain chromozómu 12p-molekulární biologie v rutinní uro-onkologické diagnostice. Přehled problematiky a popis 3 případů
7. Tři případy méně obvyklých manifestací germinálních nádorů a jejich léčba

VČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PRSU
1. Analýza populačně specifických mutací genu BRCA1 - pilotní studie ve skupině neselektovaných pacientek s karcinomem prsu
2. Mamografický screening v ČR - stav projektu v roce 2005
3. Vliv screeningu na diagnosticko-léčebné spektrum karcinomu prsu. Zkušenosti z regionálního chirurgického pracoviště
4. Diagnostika včasných stádií karcinomu mléčné žlázy ve FN Brno
5. Je ultrasonografické vyšetrenie prínosom k včasnej diagnostike karcinómu prsníka?
6. Včasná diagnostika karcinómu prsníka a natívna mamografia - mikrokalcifikáty
7. ROLL - nová metoda detekce nehmatného karcinomu prsu

LÉČBA KARCINOMU PRSU
8. Inflamatórny karcinóm prsníka
9. Low dose rate brachyterapie u žen s karcinomem prsu po konzervativním chirurgickém výkonu - zkušenosti ústavu radiační onkologie FN Na Bulovce
10. Vliv radiační terapie na vznik lokálních recidiv u karcinomu prsu
11. Neoadjuvantní chemoterapie u lokálně pokročilého karcinomu prsu

EPIDEMIOLOGIE, BIOMEDICÍNA
12. Webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice v on-line dostupných analýzách a zpravodajství
13. Projekt UIRON (»universal information robot in oncology«): přínos metod umělé inteligence v biomedicíně a klinické praxi

CHIRURGIE A NEPOKROČILÝ KARCINOM PRSU
14. Falešná negativita v diagnostice karcinomu prsu - vývoj a perspektivy
15. Sentinelová uzlina u karcinomu prsu a její aktuální kontroverze
16. DCIS a biopsie sentinelové uzliny - předběžné výsledky původní práce
17. Má význam detekce sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ?
18. Chirurgická léčba časných stádií karcinomu prsu

POSTERY
1. Vakuová biopsie prsu v detekci časného karcinomu prsu
2. Geneticky podmíněné nádory prsu - prevence, léčba
3. Mezioborová spolupráce při léčbě karcinomu prsu
4. Možnosti detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu
5. Léčebné výsledky pacientek s karcinomem prsu léčených v období 1995-1999 podle diagnosticko-léčebného protokolu Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a FNB a komparace s daty zemí EU
6. Psychosociální podmíněnost vzniku nádorových onemocnění
7. Samovyšetrenie prsníkov - a jeho vplyv na včasný záchyt karcinómu prsníka v ženskej populácii
8. Prispieva digitálna termografia a mikrovlnná rádiometria k včasnému záchytu CA prsníka?
9. Radiální jizva - diagnostika a follow up
10. Mikrometastázy karcinomu prsu v sentinelové uzlině - diagnostika, výskyt, klinický význam
11. Pokročilý karcinom prsu - sanační mastektomie
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