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15:30
14:25– 14:30

Přestávka na kávu

14:15– 16:00

Kolorektální karcinom
Zahraniční host: prof. Axel Grothey, MD;
prof. Marc Peeters, MD, PhD

14:30– 15:00

Slavnostní zahájení

15:00–16:00

State of the Art
Zahraniční hosté Univ.-Doz. Dr. Gerhard Prager
a Prof. Dr. med. Sibylle Loibl

PÁTEK 25. 1. 2019

16:00–16:30

Přestávka s kávou

09:00–10:30

16:30–18:00

ASCO GIT 2019 – Actual Hot News

ČTVRTEK 24. 1.. 20119
08:30–10:00

10:00–10:30
10:30–12:00

Onkogynekologie
Téma: Vzácné gynekologické nádory
- Význam molekulárních metod v gynekopatologii
- Specifika zobrazovací diagnostiky
- Děložní sarkomy
- Neepiteliální ovariální nádory
- Gestační trofoblastická nemoc a choriokarcinom
- Diskuze

Přestávka s kávou

11:00– 12:30

Karcinom plic
Zahraniční hosté: Prof. Nir Peled;
Univ.-Prof. Mag. Dr. Robert Pirker
- Screening in Lung cancer
- Panelová diskuze k tématu screening
plicní rakoviny
- Immunotherapy in Lung Cancer
- Panelová diskuze k tématu imunoterapie
plicní rakoviny
- Prediktivní markery léčby NSCLC

12:30–14:00
14:00–15:30

12:00– 13:30
13:30–14:25

Nádory genitourinárního traktu
Zahraniční host: prof. Neeraj Agarwal
- Molekulární markery a jejich klinické využití
u pacientů s karcinomem prostaty
- Přínos fúzní biopsie pro diagnostiku
karcinomu prostaty
- Novinky v léčbě hormonsenzitivního
karcinomu prostaty
- Kazuistiky pacientů s metastatickým
karcinomem prostaty

10:30– 11:00

Přestávka s kávou
Karcinom prsu
- Personalized Breast Carcinoma Treatment
- Personalizovaná léčba v klinické praxi
- Klinický význam mutací detekovaných
v panelu Czecanka
- Centralizace onkologické péče – pohled
regionálního onkologa

- Imunoterapie u nádorů CNS?
- Intratumorózní imunoterapie

- Endoskopická léčba časných nádorů jícnu
- Panelová diskuze na téma Kontroverze
v multimodální léčbě nádorů jícnu

Oběd
Horní část GIT
Zahraniční host: prof. Dr. med. Florian Lordick
- Standards and Novel Directions in
Multimodal Treatment of Esophageal Cancer

ZÁŠTIT
TU NA
AD KO
OLO
OKVIEM
E PŘE
EVZA
ALY
Y

Závěr

Paralelní program
ČTVRTEK 24. 1.. 20119
Joint symposium – Biomarkery v onkologii
- Onkologické biomarkery – z laboratoře do klinické praxe
- Biomarkers in Lung Cancer
- Mikrosatelitní nestabilita – proč, jak a kdy?
- Precision Medicine – Practical Implications
- Nové biomarkery v patologické diagnostice
- Imunoprediktory
- Tekuté biopsie
- Současná pozice CTC v predikci a prognóze zhoubných nádorů
Výzkum v onkologii

PÁTEK 25. 1. 2019

- Investigátorem iniciovaná akademická klinická studie:
Prospektivní randomizovaná analýza recidiv glioblastomů
(patterns of failure) a závislost na taktice adjuvantní radioterapie
(stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC)
- Léčba atypických meningeomů
- Kombinovaná onkologická léčba u inoperabilní progrese
a významných reziduí LGG (volumetrická studie 13 pacientů)
- Dlouhodobé přežívání nemocných s glioblastomem
- Přežívání nemocných po resekci recidivujícího glioblastomu
Joint symposium – Prevence a dispenzarizace
- Prevence v onkologii a dispenzarizace pro praktické lékaře
- Má smysl investovat do necílené prevence nerizikové populace?
- Má smysl screening karcinomu pankreatu?
- Screening sekundárních malignit
- Doporučení dispenzarizace onkologických pacientů
v ambulanci praktického lékaře
Paliativní seminář
I. blok
- Novinky v systémové léčbě karcinomu plic
- Endoskopické intervence u plicních nádorů
- Hypertermická perfuze končetin u nádorů měkkých tkání
- Sarkom horní končetiny – kazuistika
II. blok
- Paliativní ambulance – nezbytná součást komplexní
onkologické péče
- Moderní techniky radioterapie v paliativních indikacích
- Postižení jícnu u pacientů léčených pro plicní karcinomy
- Data z klinické studie PALINT – dostupnost paliativní péče

Paralelní lékařská sekce
I v roce 2019 je možné přihlásit se k aktivní účasti na kolokviu
v rámci Paralelní lékařské sekce věnované uvedeným tématům
Lékařské sekce. Zvláště vítané jsou přednášky o preklinickém výzkumu onkologických onemocnění a nových postupech onkologické léčby.

III. blok
- Význam nutriční podpory v onkologii
- Onkologický pacient v ordinaci praktického lékaře
- Laxativa a purgativa v průběhu času

Přihlašovat se je možné do 30. 11. 2018 na webových stránkách
www.pragueonco.cz.

Přehled minikolokvií bude zveřejněn na www.pragueonco.cz
v průběhu prosince. Registrované účastníky budeme e-mailem
informovat o možnosti registrace na daná minikolokvia.

Oběd
Imunoterapie v nových souvislostech
a indikacích
- Predikce nežádoucích účinků
- Mikrobiom
- Imunoterapie hepatocelulárního karcinomu
- Imunoterapie karcinomu močového měchýře
- Místo imunoterapie v léčbě lymfomů

Neuroonkologická sekce
- Hodnocení mutace IDH1 a IDH2 u gliálních nádorů,
retrospektivně prospektivní studie a její klinické dopady
- Úloha TGF-β1 v regulaci exprese fibroblastového aktivačního
proteinu v glioblastomech
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