
Pátek, 7.10.2016: Cytologický workshop kulatobuněčné tumory [v angličtině s překladem*], 

chair: L. Bicanová 

Ilse Schwendenwein DECVCP, Abigail Guija DECVCP 

13:30-14:00 Co lze vyčíst z krevího obrazu? (I. Schwendenwein) 

14:00-14:30 Diagnostika lymfomu z pohledu klinické patologie (I. Schwendenwein) 

14:30-15:00 Aktuální metody v klasifikaci lymfomu (A. Guija) 
15:00-15:30 Nádorové markery u paraneoplastického syndromu (I. Schwendenwein) 

15:30-16:00 Kulatobuněčné tumory: snadná diagnóza? (A. Guija) 
 

16:30-17:15 P ípadové studie I s možností sebetestování (anonymní hlasování) 
17:15-18:00 P ípadové studie II s možností sebetestování (anonymní hlasování) 
 

Sobota, 8.10.2016: Terapie lymfomu psů [v angličtině s překladem*], chair: O.Škor 
Laura Marconato DECVIM-CA, Kamil Tomša DECVIM-CA, M. Kleiter DACVR-RO, DECVIM-CA  

9:00-9:40 Infekční p íčiny asociované a imitující lymfom psů (K. Tomša) 

9:40-10:20 Staging lymfomu - kontroverze (L. Marconato)  

10:20-11:20 Prvoliniová terapie lymfomu psů (L. Marconato)  

11:50-12:30 Diagnostika a management paraneoplastického syndromu lymfomu a multipního 
 myelomu psů (K. Tomša)  
12:30-13:10 Management progresivního a rekurentního lymfomu psů (L. Marconato) 
 

15:00-15:40 Monitoring remise a individualizovaná medicína - lymfom psů (L. Marconato)   
15:40-16:20 Radioterapie lymfomu (M. Kleiter)  

16:20-17:00 Imunoterapie a nové možnosti terapie lymfomu psů: State of the art  
 (L. Marconato)  

17:00 Panelová diskuze (Laura, Kamil, Miriam) 
 

Veče e se speakery a párty (1ř:00-24:00) 

 

Neděle, 9.10.2016: Histiocytární choroby, chair: Jakub Pfeifr 
8:30-9:10 Klasifikace histiocytárních chorob z pohledu patologa (Petr Fictum) 

9:10-9:50 Reaktivní histiocytóza: diagnostika a terapie z pohledu dermatologa (Marcel Kovalik 

 DECVD)  

9:50-10:30 Hemofagocytární syndrom a další paraneoplastické anémie z pohledu 
 internisty (Kamil Tomša, DECVIM-CA) 

11:00-11:40 Zobrazovací diagnostika histiocytárních chorob z pohledu radiologa (Pavel Proks)  

11:40-12:20 Cytologická diagnostika histiocytárních chorob z pohledu klin. patologa   

 (Kristína eháková)  

12:20-13:00 Histiocytarni sarkom kůže a a kloubů z pohledu chirurga (Michal Crha)  
 

15:00-15:40 Lokalizovaný a diseminovaný histiocytární sarkom z pohledu onkologa  

 (Kate ina Stiborová)  
15:40-16:20 Kutánní lymfom jako imitátor histiocytárních chorob, mastocytomu a dalších 
 kulatobuněčných nádorů  (Ond ej Škor)  
16:20-17:00 Panelová diskuze 

 

 

 
 

* Po adatelé si vyhrazují právo na zrušení p ekladu v p ípadě malého zájmu od účastníků. Registrováni posluchači 
budou o p ípadné změně informováni dop edu. 


