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PÁTEK 13. 5.
12:00 – 12:05 Zahájení konference

12:05 – 12:35 Urologické nádory v klinické praxi – případy, kdy nám „guidelines“ nestačí…
  Moderace: M. Matoušková
  Panel: T. Büchler, M. Schmidt 
  •  Nemocný s testikulárním nádorem a reziduálním uzlinovým postižením (M. Matoušková) 

12:35 – 13:25 Urologické nádory v klinické praxi – případy, kdy nám „guidelines“ nestačí…
  Moderace: M. Fedorko, M. Staník
  Panel: I. Minčík, A. Poprach, M. Hora
  •  Pacient s bilaterálními tumory ledvin (M. Fedorko) 
  •  50letá žena ve velmi dobrém celkovém stavu s 5cm tumorem horního pólu pravé ledviny a několika drobnými 

plicními ložisky (M. Staník)

13:25 – 13:40 Přestávka 

13:40 – 14:30 Urologické nádory v klinické praxi – případy, kdy nám „guidelines“ nestačí…
  Moderace: M. Babjuk, A. Brisuda
  Panel: L. Petruželka, V. Soukup 
  •  Zdravý šedesátník s T1HG uroteliálním karcinomem močového měchýře (M. Babjuk)
  •  Pacient s recidivou uroteliálního karcinomu v retroperitoneálních uzlinách 1 rok po radikální cystektomii (A. Brisuda)

14:30 – 15:00 Na aktuální téma I
  Moderace: A. Brisuda, D. Šustrová
  •  Aktuální pohled na roli systémové imunoterapie u uroteliálních nádorů (M. Matoušková) 

15:00 – 15:20 Přestávka

15:20 – 15:50 Na aktuální téma II
  Moderace: M. Babjuk, R. Zachoval
  •  Jak ovlivnily 2 roky s COVID-19 léčbu onkourologických onemocnění? (L. Dušek)

15:50 – 16:40 Urologické nádory v klinické praxi – případy, kdy nám „guidelines“ nestačí…
  Moderace: O. Čapoun, Š. Veselý
  Panel: M. Broďák, R. Soumarová, T. Svoboda  
  •  Karcinom prostaty se suspektním uzlinovým postižením (Š. Veselý)
  •  Pacient v dobré kondici s primárně generalizovaným karcinomem prostaty a recidivující hematurií (O. Čapoun)  

16:40 – 17:00 Přestávka

17:00 – 17:30 Na aktuální téma III
  Moderace: M. Babjuk, M. Matoušková
  •  Je aktuální zahájit screening karcinomu prostaty? Pro x proti (R. Zachoval pro x J. Fínek proti)

17:30 – 18:30  Sympózium platinového partnera – Astellas Pharma
  Význam stagingu u pacientů s karcinomem prostaty
  
20:00 – 00:00 Pracovní večeře

  Občanská plovárna, U Plovárny 1, Praha 1

ODBORNÝ PROGRAM
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SOBOTA 14. 5.
9:30 – 11:30 Diskuzní dopoledne s odborníky

Sobotní program konference KNOU 2022 proběhne v netradičním formátu. Obvyklá vyzvaná sdělení vystřídají kurzy 
pro menší skupinu účastníků (cca 15 lékařů, zájemců o problematiku).

PŘEHLED KURZŮ:
• Léčba lokálně pokročilého a generalizovaného renálního karcinomu (A. Poprach, M. Staník)
 Partnerem kurzu je společnost Amgen 
Anotace: V tomto semináři probereme jak chirurgickou léčbou lokálně pokročilého renálního karcinomu, tak i možnosti léčby inoperabilního 
onemocnění, včetně indikace cytoreduktivní nefrektomie a jejího načasování. Budou probrány úskalí operační léčby renálního karcinomu s jejich 
konkrétním řešením a praktickou ukázkou na konkrétních kazuistikách. U diseminovaného renálního karcinomu se budeme věnovat opět speci-
fickým situacím v léčbě, například strategii watch and wait a možnostem léčby pacientů v dobré, střední a špatné prognostické skupině. Taktéž 
předvedeme kazuistiky z reálné praxe. I pro tento seminář nabízíme všem účastníkům předvedení vlastních pacientů, resp. kazuistik s možností 
diskuze nejen s lektory, ale i všemi účastníky.

• Léčba NMIBC (TURB, volba intravezikální léčby, atd.) (M. Babjuk, I. Minčík, V. Soukup)
Partnerem kurzu je společnost Surgicare

Anotace: Kurz se bude zabývat jednotlivými kroky v léčbě svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře. Na základě praktických ukázek 
na videích budeme diskutovat správné provedení a techniku transuretrální resekce, včetně obtížných případů daných velikostí či lokalizací 
tumoru. Zabývat se budeme i řešením případných komplikací. Na základě konkrétních kasuistik budeme probírat indikace dalších kroků včetně 
jednorázové instilace cytostatika po výkonu, druhé doby transuretrální resekce, respektive další instalační léčby. Diskutovat budeme i praktic-
ké aspekty podávání intravezikální léčby v reálné každodenní praxi. Podstatou kurzu by měla být maximální možná interakce s účastníky, proto 
všechny vyzýváme k přípravě otázek či vlastních kazuistik.

•  Metastatický karcinom prostaty (algoritmy léčby HS i CRPC) (J. Fínek, M. Matoušková)
Partnerem kurzu je společnost Astellas 

Anotace: Náplní kurzu bude diskuze nad konkrétními klinickými scénáři pacientů s mHSPC s ohledem na současnou nabídku urologické, chi-
rurgické, radiační či systémové onkologické léčby. S tím se pojí také rozvaha nad efektivností využití nejmodernějších laboratorních i zobra-
zovacích technik vhodných k určení rozsahu onemocnění, popřípadě k monitoraci úspěšnosti léčby. Pokusíme se přenést akademickou debatu 
do praktického rámce každodenní rutiny, ovlivňované řadou společenských i ekonomických aspektů. Zajímavé budou vlastní zkušenosti účast-
níků pocházejících z různých odborností i regionů.

•  Metastatický hormon-senzitivní karcinom prostaty (mHSPC, algoritmy léčby) (Š. Veselý,  J. Katolická) 
Partnerem kurzu je společnost Janssen 

Anotace: V posledních letech prožíváme překotný vývoj ve farmakologické léčbě karcinomu prostaty, provázený častými změnami v doporuče-
ných terapeutických postupech. Přicházejí nová farmaka, mění se jejich začlenění do algoritmů léčby, léčíme stadia onemocnění dříve nedefino-
vaná, navíc ty báječné možnosti diagnostiky a mnoho dalšího. Nejen pokrok v medicíně, ale i podmínky úhrady definují, jakým způsobem můžeme 
léčit.  Na základě kazuistik probereme klinické situace s naznačením racionálních postupů v jednotlivých fázích onemocnění.  Pro účastníky kurzu 
bychom, kromě definování problémů a upozornění na nesčíslné množství nástrah, rádi vytvořili interaktivní prostředí. Komunikace s účastníky nad 
modelovými situacemi, zamyšlení nad Vašimi dotazy či kazuistikami z Vaší každodenní praxe, by měla rozkrýt spletitou problematiku metasta-
tického karcinomu prostaty.

• Spolupráce urologa a onkologa u pokročilých nádorů měchýře (A. Brisuda, D. Šustrová) 
Anotace: Kurz bude zaměřen na praktické otázky kooperace urologa a oankologa v rámci Komplexního onkologického centra při volbě adekvát-
ního individuálního léčebného postupu u pacientů se svalovinu infiltrujícím, lokálně pokročilým nebo metastatických nádorem močového měchý-
ře. Jak individualizovat a optimalizovat perioperační léčbu? Kdy je nemocný únosný neoadjuvatní chemoterapie? Kdy bude nejspíše profitovat 
z adjuvantní léčby? Má smysl adjuvantní radioterapie po cystektomii nebo při recidivě? Jaký je optimální kandidát na záchovný protokol? Jaká 
jsou specifika indikace systémové léčby (volba chemoterapie, imunoterapie, nová „biologická léčba“) v České republice? Jaká jsou specifika 
léčby variantních typů uroteliálního karcinomu a jiných („divergentních“) histologií? Kurz je založen na vzájemném dialogu a interaktivitě, která 
má být demonstrována kazuistikou ze strany všech účastníků kurzu.

ODBORNÝ PROGRAM



Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, vstup na doprovodnou výstavu, vstup na diskuzní večer s večeří 13. 5. 2022 a certifikát o účasti.          

Účast na kurzech 14. 5. a ubytování na konferenci se hradí zvlášť, ubytování je možné rezervovat současně při registraci.

Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude zařazena do centrálního registru vzdělávacích akcí České lékařské komory. 

Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, vstup na doprovodnou výstavu, vstup na diskuzní večer s večeří 13. 5. 2022 a certifikát o účasti.          

Účast na kurzech 14. 5. a ubytování na konferenci se hradí zvlášť, ubytování je možné rezervovat současně při registraci.

Konference je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude zařazena do centrálního registru vzdělávacích akcí České lékařské komory. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE
PREZIDENT KONFERENCE

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. (Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol)

MUDr. Michaela Matoušková (Urocentrum Praha a Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice)

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

SEKRETÁŘ KONFERENCE:

MUDr. Antonín Brisuda, FEBU

POŘADATEL A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Event manager: Mgr. Veronika Črepová, e-mail: crepova@4educa.cz, mobil: +420 774 557 416
Registrace a ubytování: Mgr. Nikol Bartlová, e-mail bartlova@4educa.cz, mobil: +420 605 463 935
Pronájem výstavní plochy: Bc. Alice Čápová, e-mail: capova@4educa.cz, mobil +420 777 444 471

4Education s.r.o.
Jedlová 777, 253 03 Chýně

ZÁŠTITA

Česká urologická společnost ČLS JEP Česká akademie urologie 
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Fakultní nemocnice v Motole

WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE

www.knou.cz

REGISTRACE

Registrace na odborný program 13. 5. 2022 a kurzy 14. 5. 2022: www.knou.cz/registrace/

Časná registrace (do 30. 4.) Pozdní registrace (od 1. 5.)

Lékař 1 000 Kč 1 500 Kč
Lékař ve specializační přípravě 700 Kč 1 000 Kč
Kurz 14. 5. 2022 300 Kč 300 Kč



Partneři KNOU 2022
Platinový partner
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