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Vážení kolegové,
je mi velkou ctí vás jménem onkologické společnosti a také společnosti Ipsen Pharma

pozvat na 1. ročník RCC AKADEMIE, konané 1. prosince 2017 v Brně.

Tento vzdělávací program byl zařazen do systému celoživotního vzděláváni lékařů
a je akreditován Českou lékařskou komorou. 

Naším cílem je umožnit společné setkání mladých onkologů zabývajících se v komplexních onkologických 
centrech léčbou renálního karcinomu s předními experty v oblasti onkologie

a všech sdružených specializací, které se na léčbě renálního karcinomu podílejí. 

RCC AKADEMIE by měla otevřít prostor k získání dalších informací z oblasti medicíny založené
na důkazech, zahájit společnou diskuzi nad aktuálními tématy v oblasti terapie karcinomu ledviny,

prohloubit znalosti nové generace onkologů připravujících se na atestaci a zejména podporovat
mezioborovou spolupráci expertů na regionální úrovni. Cílem školy je včasná diagnostiky pacientů

s karcinomem ledviny, péče o ně a podpora sdílení zkušeností mezi diagnostickými a terapeutickými obory.

Doufáme, že budou během panelových diskuzí po každé přednášce otevřena a diskutována
i kontroverzní témata léčby karcinomu ledvin, a že využijete tento čas pro položení mnoha otázek.

Jako účastníci budete na konci sami porotou, která zhodnotí, zda byla RCC AKADEMIE úspěšná a zda 
vám formát, ve kterém proběhla, vyhovoval a napomohl k získání aktuálních informací, a také, zda jste 

mohli využít přítomnosti špičkových odborníků ke sdílení vašich zkušeností a diskuzi. 

Rádi bychom poděkovali vědeckému výboru za přípravu obsahu i za ochotu přednést jednotlivá témata
a všem, díky kterým jsme mohli první českou RCC AKADEMII zorganizovat.

Poděkování patří í vám, účastníkům RCC AKADEMIE, že za námi přijedete. Pevně věřím,
že si RCC AKADEMII užijete, poznáte nové kolegy a budete mít možnost se aktivně zúčastnit diskuze.

Těším se na naše společné setkání v Brně.

doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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1. 12. 2017
8:00–8:45 registrace účastníků

8:45–9:00 úvodní slovo, zahájení doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

9:00–9:45 RCC a zobrazovací metody: diagnostika, staging, 
intervence

prim. MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
SurGal Clinic s.r.o., Brno

9:45–10:30
WHO 2016 klasifikace renálních tumorů
s přihlédnutím k diagnostice světlobuněčného
renálního karcinomu

prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
Fakulní nemocnice Plzeň

10:30–10:45 coffee break

10:45–11:30 Role urologa v diagnostice a terapii karcinomu
ledviny

MUDr. Milan Král, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc

11:30–12:15 Vývoj farmakoterapie u RCC MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno

12:15–13:00 oběd

13:00–13:45 Principy imunologické léčby u nádorových
onemocnění

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Fakutlní nemocnice U Sv. Anny v Brně

13:45–14:30 Jak si poradit s hypertenzí v onkologické
ambulanci

doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Fakulní nemocnice Olomouc

14:30–14:45 coffee break

14:45–15:30 Biostatistika pro kliniky aneb jak správně
interperetovat klinické studie

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz,
Lékařská fakulta MU, Brno

15:30–16:15 Prevence syndromu vyhoření u onkologů MUDr. Jitka Rathauská, MBA
EU Academy, Praha

16:15–16:30 závěrečné shrnutí doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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Orea Hotel Voroněž ****
Křížkovského 47, 603 73 Brno

Svou účast prosím potvrďte na e-mail:

nikola.stourac@bffgroup.eu
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