NÁDORY VARLAT I
1. Epidemiologie zhoubného novotvaru varlete (C62) v České republice
2. Současný pohled na léčbu testikulárních germinálních nádorů
3. Role retroperitoneální lymfadenektomie v léčbě testikulárních germinálních nádorů
4. Primární a sekundární retroperitoneální lymfadenektomie u nemocných s germinálním nádorem varlete – výsledky z FN Motol
5. Výsledky salvage retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s reziduální nádorovou masou po chemoterapii pro nonseminomové germinální tumory varlat
6. Postchemoterapeutická laparoskopická retroperitoneální lymfadenektomie u nádorů varlat
7. Možnosti systémové chemoterapie u pacientů s nádorem varlat
8. Molekulární biologie testikulárních germinálních nádorů
9. Diskuse – kasuistiky

NÁDORY VARLAT II
10. Využití PET/CT u germinálních nádorů
11. Retrospektivní analýza souboru pacientů indikovaných k orchiektomii pro tumor varlete na urologickém oddělení FTNsP v období let 2006–2010
12. Kvalita ejakulátu a kryoprezervace spermatu u nemocných s nádorem varlete
13. Nádory varlat – včasná diagnóza a její vliv na stadium onemocnění

NÁDORY PENISU
14. Chirurgická léčba karcinomu penisu – současné možnosti ve FN Plzeň

KARCINOM PROSTATY I
15. Epidemiologie zhoubného novotvaru prostaty (C61) v České republice
16. Aktuální pohled na screening a časnou detekci karcinomu prostaty
17. Markery karcinomu prostaty, jejich klinické využití v diagnostice a při sledování terapeutických výsledků
18. Role močových markerů v diagnostice karcinomu prostaty
19. PCA3 v diagnostice ca prostaty
20. Izolace mRNA z tkáně karcinomu prostaty a stanovení genové exprese Shb a POSTN
21. Saturační biopsie prostaty

KARCINOM PROSTATY II
1. Léčba lokalizovaného a lokálně pokročilého CaP
* Radioterapie v léčbě lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty
* Místo aktivního sledování u pacientů s lokalizovaných karcinomem prostaty
2. Je roboticky asistovaná radikální prostatektomie léčbou volby lokalizovaného karcinomu prostaty?
3. Výsledky 500 radikálních robotických prostatektomií
4. Endoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie – vlastní výsledky

KARCINOM PROSTATY III
5. Změna gradingu karcinomu prostaty v preparátech po radikální prostatektomii v porovnání s předoperační TRUS biopsií
6. Léčba pacientů s karcinomem prostaty TX, N1, M0
7. Výsledky radikální prostatektomie s předoperačním PSA nad 20 ng/ml
8. Karcinom prostaty s nízkým rizikem: léčebné výsledky samostatné radioterapie
9. Karcinom prostaty s vysokým rizikem: léčebné výsledky kombinované radioterapeutické a hormonální léčby
10. IMRT karcinomu prostaty – dlouhodobé výsledky
11. Nežádoucí účinky radioterapie karcinomu prostaty – vlastní soubor pacientů
12. Novinky v radioterapii karcinomu prostaty
* Cyberknife v léčbě karcinomu prostaty
* Protonová terapie a její perspektivy v léčbě karcinomu prostaty
* Alpharadin: nový kalciummimetický alfazářič. Jeho použití u kostních metastáz karcinomu prostaty
13. Adjuvantní radioterapie u všech pacientů po radikální prostatektomii
14. Selhání lokální terapie karcinomu prostaty
15. Efektivita časné salvage radioterapie po radikální prostatektomii u pacientů s rostoucí hladinou PSA v hodnotách nižších, než je konvenční hranice biochemické recidivy 0,2 ng/ml

KARCINOM PROSTATY IV
16. Léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRCP)
* Chemoterapie kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRCP)
* Imunoterapie v léčbě CRCP
17. Léčba plicních metastáz u karcinomu prostaty
18. Jaké jsou možnosti léčby u hormonálně refrakterního karcinomu prostaty?
19. Jak dál v léčbě kastračně rezistenčního karcinomu prostaty po selhání standardní léčby docetaxelem
20. Hlavní interakce medikamentózní protinádorové léčby u karcinomu prostaty
21. Kyselina zoledronová – přínos nebo komplikace pro pacienty s metastázami do skeletu u karcinomu prostaty?

POSTERY
Germinatívny nádor pineálnej oblasti: kazuistika
Teratóm testis s malígnou transformáciou: kazuistika
Využití aprepitantu v antiemetické profylaktické léčbě u vysoce emetogenní chemoterapie germinálních nádorů varlat

KARCINOM PRSU I
1. Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice
2. Vzťah hormonálnej terapie a osteoporózy u žien s karcinómom prsníka
3. Diagnostika včasných stadií karcinomu mléčné žlázy ve FN Brno z období září 2002 – srpen 2010
4. Magnetická rezonance prsu v časné a komplexní diagnostice karcinomu prsu – kdy a proč
5. Obezita ako rizikový faktor karcinómu prsníka – všeobecne a naše skúsenosti
6. Možnosti elektroimpedančnej tomografie v diagnostike rakoviny prsníka
7. Novinky v lékových registrech karcinomu prsu
8. Novinky v adjuvantní radioterapii karcinomu prsu
9. Lobulární karcinom prsu v našem souboru

KARCINOM PRSU II
10. Význam vyšetření amplifikace HER u IHC 0–1+ karcinomů prsu
11. Triple negativní karcinom prsu – nové směry v léčbě
12. Zoladex (Goserelin) a chemoterapie v léčbě premenopauzálních žen
13. Lokálně pokročilý karcinom prsu žen v seniorském věku
14. Špecifické liečby karcinómu prsníka u žien starších ako 70 rokov
15. Fulvestrant – nové možnosti hormonální léčby pokročilého karcinomu prsu
16. Kapecitabín + lapatinib v léčbě metastatického karcinomu prsu – vlastní soubor pacientek
17. Kardiotoxicita u žien po liečbe karcinómu prsníka
18. Hlavní interakce medikamentózní protinádorové léčby u karcinomu prsu
19. Kdy ukončit náročnou onkologickou léčbu?
20. Manažment lobulárnej hyperplázie a lobulárnej atypie prsníka
21. Primární disekce axily u karcinomu prsu
22. Význam biopsie sentinelových uzlin u duktálního karcinomu prsní žlázy (multicentrická studie)
23. Mastektomie z pohledu následného rekonstrukčního výkonu
24. Chirurgická léčba karcinomu prsu u seniorů (70 roků a více)
25. Kožný angiosarkóm po konzervatívnej liečbe karcinómu prsníka – kazuistika
26. Mamární karcinom u pacientek po augmentaci prsů
27. Chirurgická prevence karcinomu prsu
28. Pozice onkoplastických chirurgických výkonů v léčbě nepokročilého karcinomu prsu

POSTER
Management léčby duktálního karcinomu in situ mléčné žlázy, soubor nemocných léčených na Chirurgické klinice FN v Plzni v 5letém období

