22. onkologicko-urologické sympozium a 18. mammologické sympozium, Praha: zpráva z
akce
doc. MUDr. Tomáš Büchler PhD. , doc. MUDr. Josef Dvořák PhD.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Ve dnech 20.-21.11.2014 uskutečnilo již 22. onkologicko-urologické sympozium a 18.
mammologické sympozium pořádané Onkologickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy
nemocnice a Nadačním fondem Onkologie pro 21. století ve spolupráci s Urologickou
klinikou 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol a Onkologickou klinikou 2. LF UK a FN Motol.

Hlavní organizátorkou obou sympozií byla opět profesorka MUDr. Jitka Abrahámové, DrSc.,
primářka Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a vedoucí Komplexního
onkologického centra Nemocnice Na Bulovce, Všeobecné fakultní nemocnice a Thomayerovy
nemocnice, společně s profesorem MUDr. Markem Babjukem, CSc., přednostou Urologické
kliniky 2. LF UK a FN Motol a doc. MUDr. Janou Prausovou, PhD., MBA, přednostkou
Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Záštitu nad sympozii měli náměstek ministra
zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA a ředitel Thomayerovy nemocnice MUDr. Karel
Filip, CSc., MBA, Česká onkologická společnost a Česká urologická společnost ČLS JEP.
Účastníci získali kredity České lékařské komory.

Letošní onkologicko-urologické sympozium bylo věnované karcinomu močového měchýře a
karcinomu ledviny. Nádory močového měchýře patří v České republice mezi nejčastější
malignity. Přednášející se věnovali epidemiologii nádorů močového měchýře, pokrokům
v intravezikální a endoskopické léčbě, výhodám a nevýhodám cystektomie ve srovnání se
záchovnými protokoly a novinkám v systémové terapii metastatického onemocnění.
V nádorech ledviny je Česká republika dlouhodobě na prvním místě na světě. Přednášky se
tento rok věnovaly zejména lokoregionální léčbě a jejím aktuálním problémům, jako jsou
indikace a provedení nefron-šetřících operací, lymfadenektomie, radiofrekvenční ablace a
embolizace ledviny. Odpolední blok byl pak věnován systémové léčbě metastatického
renálního karcinomu, kterou je v dnešní době téměř výlučně terapie cílená. Na závěr

onkologicko-urologického sympozia vystoupil docent MUDr. Miroslav Hanuš CSc. s vyzvanou
přednáškou na velmi aktuální téma skríningu karcinomu prostaty.

Navazující 18. mammologické sympozium se zabývalo pokroky v léčbě karcinomu prsu, což
je nejčastější zhoubný nádor ženské populace. Dopolední blok zahájily přednášky o
aktuálním stavu a trendech v epidemiologii a skríningu karcinomu prsu. Následovala sdělení
o současných kontroverzích v neoadjuvantní léčbě a možnostech léčby prognosticky
nepříznivého, trojitě negativního karcinomu prsu. Přednáška z perspektivní oblasti nádorové
imunologie byla věnována prediktivnímu a prognostickému významu tumor infiltrujích
lymfocytů karcinomu prsu. V odpoledním bloku se přednášející věnovali chirurgické léčbě,
včetně významu pozitivní sentinelové uzliny, strategii chirurgie lokálních recidiv a vzdálených
metastáz karcinomu prsu. Bylo prezentováno sdělení o intrathekálním podávání léčiv při
meningeálních metastázách karcinomu prsu a soubor kasuistik pacientek s dlouhodobým
přežitím při pokročilém karcinomu prsu. Dvě přednášky – chirurgická a onkologická
diskutovaly možnosti léčby fyloidních nádorů prsu.

Abstrakta ze sympozií byly opět publikovány ve sborníku vydané nakladatelstvím Galén
(Vybrané otázky - Onkologie XVIII., Praha 2014).

Společenský večer se konal v Dejvickém divadle, kde účastnící shlédli představení divadla
Viola, autora Arto Paasilinna, Stará dáma vaří jed (režie: Lída Engelová).
Po té následovala volná zábava a raut. Úroveň celého večera byla po umělecké i
společenské stránce velmi vysoká. Všichni účastníci byli spokojeni a potěšeni.

