NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE I.
1. Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře – aktuální stav a trendy
2. Endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře – jak nepřehlédnout invazní nádor?
3. NBI v diagnostice nádorů močového měchýře
4. Detekce uroteliálního karcinomu pomocí fluorescenční in situ hybridizace – vlastní zkušenosti
5. Uroteliální nádory močového měchýře: diagnostická úskalí z pohledu patologa
6. Lokální profylaxe u středně a vysokorizikových neinvazivních nádorů močového měchýře
7a. Neoadjuvantní chemoterapie před cystektomií u všech invazivních nádorů močového měchýře
7b. Cystektomie v léčbě invazivního nádoru močového měchýře. Je indikovaná neoadjuvantní chemoterapie?

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE II.
8. Derivace moči po cystektomii
9. Vlastní modifikace uretero-intestinální, resp. uretero-neocystoanastomózy v onkochirurgii a rekonstrukční urologii
10. Transuretero-ureteroanastomóza
11. Nové techniky ke zlepšení kontinence u laparoskopické a roboticky asistované radikální prostatektomie
12. Roboticky asistovaná intrakorporální radikální cystektomie s derivací moči
13. Přednáška společnosti GSK: Profylaxe tromboembolických komplikací po chirurgických výkonech

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE III.
14. Přednáška společnosti Medonet: Nefrotoxicita bisfosfonátů
15. Radikální radioterapie karcinomu močového měchýře 64-74Gy
16. Léčba generalizovaných nádorů močového měchýře – systémová chemoterapie, paliativní symptomatická léčba z pohledu onkologa
17. Paliativní symptomatická léčba pokročilého nádoru močového měchýře z pohledu urologa a intervenčního radiologa
18. Jak léčit nemocné s pokročilým uroteliálním karcinomem po selhání léčby na podkladě platinových preparátů

VARIA
19. Brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v léčbě karcinomu penisu – první zkušenosti

POSTERY
Synchronní nádorová triplicita – karcinom ledviny, karcinom prostaty a maligní melanom, léčený vysokodávkovaným interferonem
Využití PET/CT v diagnostice sledování pacientů s germinálními nádory
Diagnóza nádoru varlat – od vzniku příznaků k první návštěvě lékaře
Extragonadální germinální nádory – analýza skupiny pacientů ze dvou center
Aplikace fokusovaného ultrazvuku v urologii
Agresivní karcinom prsu u pacienta léčeného estracytem pro karcinom prostaty – kazuistika
Izolace mRNA z tkáně karcinomu prostaty a stanovení genové exprese shb a POSTN

EDUKATIVNÍ SYMPOZIUM
KOSTNÍ POSTIŽENÍ A KARCINOM PROSTATY
21. Typy kostního postižení u karcinomu prostaty
22. Současnost a perspektiva léčby kostního postižení u ca prostaty

NÁDORY LEDVIN I.
23. Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny – aktuální stav a trendy
24. Současná histologická klasifikace nádorů ledvin z pohledu patologa
25. Klinický pohled na vybrané vzácnější typy tumorů ledvin
26. Praktické využití histologické klasifikace nádorů ledvin z pohledu onkologa
27. Diagnostické zobrazení nádorů ledvin
28. Současné možnosti a doporučené postupy chirurgické léčby nádorů ledvin
29. Laparoskopická resekce ledviny
30. Možnosti robotické chirurgie v léčbě nádorů ledvin
31. Radiofrekvenční ablace nádorů ledvin
32. Nádory ledvin – soubor Urologického oddělení Náchod

NÁDORY LEDVIN II.
33. Radikální operace pro karcinom ledviny s nádorovým trombem stupně III a IV
34. Kdy je indikována chirurgická léčba generalizovaného nádoru ledviny?
35. První linie léčby generalizovaného karcinomu ledviny
36. Druhá linie systémové léčby generalizovaných nádorů ledvin
37. Rozšíření léčebných možností pacientů s metastatickým karcinomem ledvin v první linii a po léčbě cytokiny – Votrient (pazopanib)
38. Registry systémové léčby nádorů ledvin
39. Imunoterapie u nádorů ledvin
40. Místo intervenční radiologie v léčbě nádorů ledvin
41. Charakteristika nemocných s tumorem ledviny s velmi krátkou »life expectancy«

KARCINOM PRSU I
AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ A DIAGNOSTIKA
1. Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice
2. Senologická péče od zavedení mamografického screeningu v roce 2002
3. Indikátory kvality mamografického screeningu v podmínkách senologického centra
4. Přesnost předoperačního stanovení velikosti invazivního mamárního karcinomu ultrasonografií a mamografií
5. Denzita a karcinóm prsníka
6. Obtížná diagnostika karcinomu prsu
7. Magnetická rezonance prsů v algoritmu zobrazovacích metod

KARCINOM PRSU II
INCIDENCE A LÉČBA
8. Současná histopatologická klasifikace karcinomu prsu ve vztahu k biologickým vlastnostem
9. Sledovanie expresie génov ABCB1, ABCC1 a ABCG2 v core-cut biopsiách mliečnej žľazy
10. Nové prognostické markery u nádorov prsníka
11. Léčba pacientek s karcinomem prsu a mutací genu BRCA1 a BRCA2
12. Novinky v terapii triple negativního karcinomu prsu
13. Lékové registry u ca prsu
14. Lokoregionální recidiva nebo nově vzniklý karcinom operovaného prsu – retrospektivní analýza (2003–6/2010)
15. Management lokálne pokročilého karcinómu prsníka (LABC – locally advanced breast cancer)
16. Lokální recidiva karcinomu po konzervativním chirurgickém výkonu
17. Aktívne vyhľadávanie metastáz a recidív karcinómu prsníka pomocou markerov
18. Současnost a perspektiva léčby kostního postižení u ca prsu
19. Přednáška společnosti NYCOMED: Léčba průlomové onkologické bolesti – klinické zkušenosti s intranasálním fentanylem

KARCINOM PRSU III
LÉČBA
20. Cielená liečba inflamatórneho karcinómu prsníka
21. Nová kompletně perorální léčebná možnost pro HER2+/HR+ postmenopausální pacientky v 1. linii metastatického karcinomu prsu
22. Přednáška společnosti Medonet: Nefrotoxicita bisfosfonátů
22a. Zvýšené dávkování fulvestrantu. Je účinnější než tradiční dávkování?
22b. Výsledky klinické studie FIRST
23. Problematika karcinomu mléčné žlázy u žen do 35 let – zkušenosti našeho pracoviště za 5,5leté období
24. Nový pohled na léčbu malých karcinomů prsu (T1) HER2+
25. Kardiotoxicita trastuzumabu u starších pacientek s karcinomem prsu
26. Operační versus konzervativní léčba karcinomu prsu žen v seniorském věku
27. Platina v léčbě karcinomu prsu – další krok k individualizaci léčby,vlastní zkušenosti
28. Terapie karcinomu prsu s postižením CNS u HER2+ pacientek
29. Nový pohled na léčbu metastatického karcinomu prsu
30. Předoperační CT s i.v. kontrastem při plánování boostu u karcinomu prsu

POSTERY
Využití fokusovaného ultrazvuku v léčbě kostních metastáz
Sledování bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti přípravku ninivet v léčbě karcinomu prsu
Molekulární diagnostika cirkulujících nádorových buněk u pacientek s karcinomem prsu a její využití pro klinickou praxi
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