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Vážení kolegové,
jako vždy jsme v tomto období zahájili přípravu letošního ročníku konference KNOU, která se bude konat v květnu
v Praze u Anděla. Konference proběhne hybridní formou a bude zahrnovat jak distanční, tak prezenční část.
Konkrétní podoba bude sice záviset na aktuální epidemiologické situaci, témata konference a odborný obsah
to ale neovlivní. Předpokládáme, že KNOU svými distančními aktivitami vyplní celý květen, jako tomu bylo vloni.
Vyvrcholením pak bude diskuzní odpoledne zaměřené na jednotlivá témata, které proběhne prezenčně v Praze nebo
formou streamu ze studia. Součástí programu budou tradičně vyzvané přednášky řešící aktuální problémy. Témata
by měla být zaměřena co nejvíce do klinické praxe a řešit situace, kdy i výklad guidelines nemusí být jednoznačný.
Mimo jiné bychom se chtěli zaměřit na následující situace:

Karcinom prostaty

Pořadatel a organizátor:
4Education s.r.o.

Záštita:
Česká urologická společnost ČLS JEP
Česká akademie urologie
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Fakultní nemocnice v Motole

} Mladý muž s lokalizovaným karcinomem prostaty a příznivými parametry
} Osmdesátník ve velmi dobré kondici s lokalizovaným karcinomem prostaty
} Polymorbidní pacient s objemnou prostatou, symptomy LUTS a lokalizovaným karcinomem prostaty
} Biochemická recidiva po radikální prostatektomii bez provedené LND

Karcinom močového měchýře
} Zdravý šedesátník s invazivním uroteliálním karcinomem močového měchýře a suspektními pánevními
uzlinami
} 2cm nádor močového měchýře u padesátiletého zdravého muže klasiﬁkovaný při TUR jako T2

Prezident konference:
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
(Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol)
as. MUDr. Michaela Matoušková
(Urocentrum Praha a Onkologická klinika 1. LF UK
a Fakultní Thomayerovy nemocnice)

Renální karcinom
} Osmdesátník s náhodně zjištěným 2cm ložiskem na ledvině
} Pacient s objemným tumorem ledviny, trombem ve vena renalis a lymfadenopatií v oblasti hilu
Jako novinku jsme zařadili na sobotu 22. 5. dopoledne „Brunch s odborníky“ na jednotlivá konkrétně daná témata.
Brunche se bude moci zúčastnit předem daný počet přihlášených účastníků, což by mělo umožnit interaktivní diskuzi.
Těšíme se na Vaší účast
Marko Babjuk
Michaela Matoušková
Štěpán Veselý

Sekretář konference:
doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
(Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

