KARCINOM PROSTATY I - PRVNÍ ČÁST
1. Naše výsledky radikální léčby karcinomu prostaty za posledních 5 let
2. Četnost pozitivních lymfadenektomií po RRP na Urologické klinice FN Olomouc
3. Vliv modifikovaného GS na současnou urologickou praxi
4. High-grade PIN v diagnostice karcinomu prostaty
5. Přehled souboru pacientů našeho oddělení s diagnostikovaným karcinomem prostaty při »normální« hodnotě PSA v době diagnózy
6. Včasná diagnostika agresivního karcinomu prostaty při nízkém PSA na Urologické klinice FN Olomouc
7. Vliv PSA velocity na včasnou detekci karcinomu prostaty

KARCINOM PROSTATY I - DRUHÁ ČÁST
8. Radikální retropubická prostatektomie - náš přístup
9. Laparoskopická radikální prostatektomie - naše zkušenosti
10. Míra záchytu karcinomu prostaty v rebiopsiích na Urologické klinice FN Olomouc
11. Striktura uretrovezikální anastomózy po radikální prostatektomii
12. Karcinom prostaty a kostní markery: naše zkušenosti
13. Chirurgická léčba lokálně pokročilého karcinomu prostaty - onkologické a funkční výsledky
14. Robotická radikální prostatektomie - roční zkušenosti

ZHOUBNÉ NÁDORY VARLAT I
15. Problémy časné diagnostiky nádorů varlat u adolescentů
16. Problematika včasné diagnostiky nádorů varlat
17. Úskalí ultrasonografického vyšetření v diagnostice testikulárních nádorů
18. 18F-FDG PET ve stagingu nádorů varlat - soubor 163 nemocných
19. Korelace pozitronové emisní tomografie, CT a histologie po retroperitoneální lymfadenektomii u nemocných s germinálním nádorem
20. Patologie a maligní potenciál teratomů u dětí, adolescentů a dospělých
21. Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice - detailní analýza dat NOR 1977-2004
21a Populační a environmentální rizikové faktory zhoubných nádorů varlat u současné populace českých mužů
22. Deficiencia testosterónu a porucha kostného metabolizmu u pacientov s testikulárnym nádorom

ZHOUBNÉ NÁDORY VARLAT II
23. Přehled operačních výkonů a jejich výsledků při léčbě nádorů varlat na našem oddělení za posledních 5 let
24. Význam lymfadenektomie v léčbě testikulárních germinálních nádorů
25. Chemoterapie u nemocných s generalizovaným germinativním nádorem
26. Postup v léčbě germinálních nádorů včetně autologní transplantace krvetvorných buněk
27. Záchranná léčba kombinací paclitaxel + gemcitabine pacientů s germinálními nádory (GCT - germ cell tumors)
28. Výskyt nádoru v druhém varleti

KARCINOM PROSTATY II - TŘETÍ ČÁST
29. Časná diagnostika biochemické recidivy po radikální prostatektomii a její význam pro adjuvantní léčbu
30. Intermitentní androgenní suprese u karcinomu prostaty - desetileté zkušenosti
31. Intersticiální HDR BRT karcinomu prostaty - naše zkušenosti
32. Technika IMRT v léčbě karcinomu prostaty - naše zkušenosti
33. Využití perorálních forem chemoterapie v terapii karcinomu prostaty - její výhody, možnosti a efektivita
34. Vybrané problémy urologických malignít u seniorov
35. Vakcína z dendritických buněk pro nemocné s karcinomem prostaty
Nexavar HCC - Summary
Nexavar (sorafenib) - Nová výzva v léčbě hepatocelulárního karcinomu (HCC)

POSTERY
1. Dynamika onkomarkerů u germinálních testikulárních nádorů
1. Tumor markers dynamics in germ-cell tumors - GCT
2. Generalizovaný karcinom varlete - kazuistika
3. Velkobuněčný kalcifikující nádor varlete ze Sertoliho buněk
4. Desmoplastický malobuněčný kulatobuněčný nádor - kazuistika
5. Chromogranin A - naše první zkušenosti
6. Nomogramy predikce biologického chování karcinomu prostaty
7. Nežádoucí účinky léčiv v ČR - aktuální stav
8. 3,5leté sledování pacienta s lokálně pokročilým generalizovaným karcinomem prostaty

SYMPOZIA
Optimalizace léčby nemocných s kostními metastázami: role biomarkerů
Role bifosfonátů v terapii kostních metastáz u karcinomu prostaty
Současné možnosti stanovení kostních markerů

VČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PRSU
1. Naše skúsenosti so včasnou diagnostikou karcinóma prsníka pomocou mikrovlnnej radioterapie
2. Naše skúsenosti so včasnou diagnostikou karcinómu prsníka u pacientok s BRCA pozitivným vyšetrením
3. Medicínský a ekonomický profit screeningové mammografie pro nemocnici
4. Od Röentgena k digitální mammografii
5. Problematika včasného záchytu karcinomu prsu u mladých žen
6. Diagnostika včasných stádií karcinomu mléčné žlázy ve FN Brno z období září 2002 - září 2007
7. Aktuální předpoklady časného záchytu karcinomu prsu a terapeutického úspěchu

PROGNOSTICKÉ A PREDIKTIVNÍ FAKTORY. MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU
8. Prognostické a prediktivní faktory karcinomu prsu
9. Neinvazivní test celulární aktivity jako nová metoda in vitro testování chemorezistence - první výsledky získané ze vzorků karcinomů mléčné žlázy
11. Toxicita a bezpečnosť hormonálnej liečby karcinómov prsníka
12. Možnosti použití perorálního ibandronátu u karcinomu prsu
13. Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - dokumentováno na příkladu karcinomu prsu

KARCINOMU PRSU
14. Rozsah resekce při konzervativním chirurgickém léčení karcinomu prsu
15. Karcinom prsu v aberantní prsní žláze a úskalí jeho diagnostiky a léčby
16. Výsledky sentinelových biopsií u karcinomu prsu v souboru 1160 pacientů
17. Problematika mikrometastáz karcinomu prsu v sentinelové uzlině
18. Falešná negativita sentinelových biopsií
19. Estetická hlediska konzervativní chirurgie karcinomu prsu
20. Oboustranná rekonstrukce prsů dvěma DIEP laloky: jak ji hodnotí pacientky?

POSTERY
Proteomická analýza kmenových buněk karcinomu prsu
Charakterizace nově ustavené klonální linie z primárního karcinomu mléčné žlázy EM-G3
Virginální juvenilní hyperplasie - kasuistika
Kvalita života lékaře pracujícího v onkologii
10 let zkušeností s detekcí sentinelové uzliny
Ověření významu sledování hladin sérového markeru kostní degradace (ICTP)/ a hodnocení role ICTP v diagnostice časných kostních metastáz u ca mammae a ca prostatae
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