
pod záštitou České onkologické společnosti a České urologické společnosti ve spolupráci se SAU pořádají sympozium

Karcinom prostaty - nové pohledy 
na diagnostiku a léčbu v roce 2014

Místo a čas konání: hotel Marriott, V celnici 8, Praha, sobota 5. 4. 2014 od 8.30 - 14.30 hod. 
Vedoucí kurzu: as. MUDr. Michaela Matoušková, prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., 
doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Odborný garant: Michaela Matoušková 

Část I. novější přístupy k zpřesnění diagnostiky karcinomu prostaty  8.30 – 10.30  120
• statistická data – incidence, výskyt komplikací a možnosti řešení (dr. Matoušková)       5
• nové přístupy k diagnostice karcinomu prostaty (doc. Hanuš)        15
• NMR (dr. Rýznarová)               20
• izotopové metody (prim. Kubinyi)             20
• indikace léčby po stanovení klinické dg. CaP obecná problematika (doc. Hanuš)     10
• case reporty – záludnosti při diagnostice a stagingu onemocnění (doc. Hanuš)     15
• multidisciplinární tým 
   (prof. Babjuk, prof. Melichar, prof. Odrážka, doc. Hanuš, dr. Matoušková)      20
• diskuze                 15

Část II. High risk karcinom prostaty       10.30 – 12.00  110
• statistická data HR CaP (doc. Dušek)            15
• z pohledu urologa (prof. Babjuk)             20
• z pohledu radioterapeuta (prof. Odrážka)           20
• z pohledu farmakoterapie (dr. Macek)            20
• multidisciplinární tým 
   (prof. Babjuk, prof. Odrážka, prof. Melichar, dr. Macek, dr. Matoušková)      20
• diskuze                 15

Coffee Break           12.00 – 12.30

Část III. CRPC – kastračně refrakterní karcinom prostaty    12.30 – 14.10  100
• definice a rozsah postižení (dr. Matoušková)             5
• možnosti léčebného ovlivnění + zmínka o imunoterapii (dr. Matoušková)        5
• chemoterapie CRPC (prof. Melichar)            15
• hormonální léčba CRPC (dr. Matoušková)           15
• možnosti ovlivnění kostního postižení (prim. Katolická)         10
• 223radium v léčbě mCRPC (prim. Kubinyi)           10
• multidisciplinární tým (prof. Melichar, prim. Kubinyi, prim. Katolická, dr. Matoušková)    20
• diskuze                 20

Část IV. Hot topic Registr CYRUS (doc. Dušek)      14.10
  

Oběd            14.30

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK
Akce je zařazena do registru vzdělávacích akci a ohodnocena 7 kredity.

Online registrace zde nebo na www.vmest.cz/onkourologie2014, případné dotazy na tel.: +420 261 215 542.

www.vmest.cz/onkourologie2014

