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Duben 2020
Videopřednášky - Jak postupovat v léčbě onkourologických pacientů 
v době koronavirové epidemie
•  Z pohledu urologa (M. Babjuk)
•  Z pohledu onkologa (L. Petruželka)
•  Z pohledu ambulantního urologa (M. Matoušková)
•  Z pohledu právníka (J. Mach) 

Květen 2020
Videopřednášky – Na aktuální téma 
•  Imunoterapie v onkourologii: Jaké jsou současné indikace PD-1 

a PD-L1 inhibitorů v onkourologii a situace v ČR (J. Katolická)
•  Léčba nemetastatického CRPC: Novinky z ASCO GU 

(M. Matoušková)
•  Kardiovaskulární riziko, karcinom prostaty a volba léčby: 

pohled internisty (M. Vrablík) (přednáška vznikla za podpory 
společnosti FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.) 

14. května od 17:00
Zoom webinář - Léčba pokročilého karcinomu prostaty
Úvod a moderace: M. Babjuk
Jak postupovat u pacienta s vysoce rizikovým lokálně pokročilým 
karcinomem prostaty?
•  Kazuistika (O. Příman) 
•  Radikální prostatektomie s pánevní lymfadenektomií je 

preferovaným prvním 
krokem léčby (Š. Veselý) 

•  Radioterapie v kombinaci s LHRH je metodou volby (J. Fínek)
•  Diskuze 

Jak postupovat u pacienta s nově diagnostikovaným metastatickým 
karcinomem prostaty?
•  Kazuistika (V. Novák) 
•  LHRH je v první linii dostačující (M. Matoušková) 
•  Vhodná je kombinace LHRH s chemoterapií či ARTA 

(R. Soumarová)
•  Diskuze

21. května od 17:00
Webinář – debata ze studia
Diskuze na téma: Nádory močového měchýře – 
jaké jsou cesty k individuální léčbě? (M. Babjuk, A. Brisuda, 
O. Hes, R. Ondrejček, L. Petruželka) 
•  Kazuistika: Pacient s invazivním nádorem měchýře 

(R. Ondrejček)
•  Pohled urologa (M. Babjuk)
•  Jak se za současných podmínek rozhoduje onkolog? 

(L. Petruželka)
•  Co může přinést histologické vyšetření 

a co lze očekávat v budoucnu, 
např. od molekulární klasifikace? (O. Hes) 

21. května od 18:00 
Webinář platinového partnera konference – 
Čas navíc pro Vaše pacienty s karcinomem prostaty
•  Karcinom prostaty - co dělat po selhání lokální léčby? 

(R. Zachoval) 
•  Karcinom prostaty - kastrační rezistence 

a jak dál? (J. Katolická)

21. května od 19:00
Webinář - debata ze studia
Diskuze o aktuálních datech s prof. Duškem 

21. května od 19:20 
Webinář – debata ze studia
Diskuze na téma: Volba algoritmu u pacienta s nově 
zachyceným generalizovaným nádorem ledviny 
(K. Havlová, M. Hora, M. Matoušková, L. Petruželka) 
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