
ODBORNÝ PROGRAM

7:30 - 7:55 Registrace
7:55 - 8:00 Zahájení kurzu M. Fedorko

Epidemiologie a etiologie nádorů ledvin, močového měchýře a horních cest močových

8:00 - 8:10 Epidemiologie a etiologie nádorů močového měchýře V. Vít
8:10 - 8:20 Epidemiologie a etiologie nádorů horních cest močových A. Čermák
8:20 - 8:30 Epidemiologie a etiologie nádorů ledvin G. Varga

Histopatologie a klasifikace nádorů ledvin, močového měchýře a horních cest močových

8:30 - 8:45 Histopatologická a TNM klasifikace nádorů močového měchýře, cytologie moči, carcinoma in situ                    L. Křen
8:40 - 8:50 Histopatologická a TNM klasifikace nádorů horních cest močových Z. Pavlovský
8:50 - 9:00 Histologická a TNM klasifikace nádorů ledvin L. Křen

Karcinom močového měchýře - diagnostika a terapie z pohledu urologa

9:00 - 9:15 Anamnéza, fyzikální vyšetření, zobrazovací metody G. Varga
9:15 - 9:30 Diagnostická endoskopie, neivazivní diagnostika, klinická klasifikace V. Vít
9:30 - 9:50 Pokročilé metody zobrazení, TURBT - technika, reTURBT G. Varga
9:50 - 10.00 Prognostické faktory, stratifikace pacientů a léčba dle rizikových skupin V. Vít
10.00 - 10.20 Intravezikální léčba, sledování pacientů s NMIBC V. Vít
10.20 - 10.40 Radikální cystektomie, lymfadenektomie, ERAS protokol A. Čermák
10.40 - 10.55 Derivace moči po cystektomii A. Čermák

Nádory horních cest močových - diagnostika a léčba z pohledu urologa

10.55 - 11.20 Záchovné operace, radikální nefroureterektomie, adjuvantní léčba G. Varga

Nádory ledvin - diagnostika a léčba z pohledu urologa

11.20 - 11.30 Anamnéza, fyzikální vyšetření a zobrazovací diagnostika nádorů ledvin G. Varga
11.30 - 11:40 Prognostické faktory, prognostické modely lokalizovaného nádoru V. Vít
11:40 - 12:05 Operační léčba lokalizovaných nádorů, role lymfadenektomie P. Filipenský

12:05 - 12:35 Oběd

12:35 - 12:50 Aktivní sledování, termální ablační techniky, nové možnosti léčby M. Fedorko
12:50 - 13.10 Strategie léčby nádorů s trombem v renální a dolní duté žíle A. Čermák

Radioterapie nádorů močového měchýře a ledvin

13.10 - 13.30 Možnosti radioterapie v léčbě nádorů močového měchýře a ledvin P. Šlampa

Systémová léčba nádorů močového měchýře, horních cest močových a nádorů ledvin, léčba metastatického onemocnění

13:30 - 13.50 Neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie, léčba generalizovaných nádorů močového měchýře J. Katolická

13:50 - 14:10 Metastatický renální karcinom - rizikové skupiny, operační léčba M. Fedorko

14:10 - 14:30 Systémová léčba generalizovaných nádorů ledvin J. Katolická

14:30 - 14:35 Ukončení kurzu, předání certifikátů M. Fedorko


