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* Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku

7356-CZ-2200100

Reference: Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2022; Yervoy® (ipilimumab), Souhrn údajů o přípravku, 2022.

Výdej těchto léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Dříve, než je předepíšete, přečtěte si, prosím, úplné znění příslušného Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o těchto přípravcích jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://ema.europa.eu nebo
jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, tel.: +420 221 016 111, www.b-ms.cz

Název přípravku: YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Ipilimumabum 5 mg v 1 ml koncentrátu. Terapeutické indikace*: Melanom: monoterapie pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších; v kombinaci
s nivolumabem léčba pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): v kombinaci s nivolumabem a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny léčba metastazujícího NSCLC v první linii u dospělých bez EGFR nebo ALK. Maligní mezoteliom
pleury (MPM): v kombinaci s nivolumabem k léčbě neresekovatelného MPM u nepředléčených dospělých. Renální karcinom (RCC): v kombinaci s nivolumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Kolorektální karcinom s fenotypem dMMR/MSI-H (dMMR/
MSI-H CRC): v kombinaci s nivolumabem terapie dMMR/MSI-H CRC po kombinované chemoterapii na bázi fluorpyrimidinu u dospělých. Skvamózní karcinom jícnu (ESCC): v kombinaci s nivolumabem k léčbě v první linii u dospělých s neresekovatelným pokročilým, rekurentním nebo metastazujícím
ESCC s expresí PD-L1 na nádorových buňkách ≥ 1 %. Dávkování a způsob podání*: Melanom: Monoterapie: Indukční režim: 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Celý indukční režim (4 dávky) je třeba dodržet dle tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí.
Kombinace s nivolumabem: 3 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) s 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab v monoterapii i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů
(480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. NSCLC: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů v kombinaci s nivolumabem 360 mg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny každé 3 týdny. ESCC: 1 mg/kg ipilimumabu každých 6 týdnů i.v. infuzí (30 min)
s nivolumabem 3 mg/kg každé 2 týdny i.v. infuzí (30 min), resp. 360 mg každé 3 týdny. MPM: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů s nivolumabem 360 mg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny. RCC: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) s nivolumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé
3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. dMMR/MSI-H CRC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg
i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny. U kombinované léčby léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u NSCLC, MPM a ESCC po dobu max. 24 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo život ohrožující, se mohou týkat GIT, jater, kůže, nervové, endokrinní nebo jiné orgánové soustavy. Pokud není identifikována jiná etiologie,
je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic, krvavou stolici, zvýšení jaterních testů, vyrážku a endokrinopatii považovat za zánětlivé a související s ipilimumabem. U pacientů se závažnou aktivní autoimunitní chorobou, kde je další imunitní aktivace potenciálně bezprostředně život ohrožující, se
přípravek nemá podávat. Interakce: Ipilimumab je lidská monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby.
Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Použití antikoagulancií zvyšuje riziko GIT krvácení; pacienti se souběžnou léčbou antikoagulancii musí být pečlivě monitorováni. Těhotenství a kojení: Ipilimumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám,
které nepoužívají účinnou antikoncepci. Není známo, zda se ipilimumab vylučuje do lidského mléka. Nežádoucí účinky*: Velmi časté: snížená chuť k jídlu, průjem, zvracení, nauzea, vyrážka, pruritus, únava, reakce v místě injekce, pyrexie, v kombinaci s nivolumabem, příp. chemoterapií dále i infekce
horních cest dýchacích, pneumonie, hypotyreóza, hypertyreóza, bolest hlavy, závrať, hypertenze, dyspnoe, kašel, kolitida, bolest břicha, zácpa, suchá kůže, artralgie, muskuloskeletální bolest, otok, horečka, zvýšení AST, ALT, celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, dále
hyperglykémie, hypoglykémie, lymfopenie, leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, anemie, hypokalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie, hyperkalcemie. Další nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky
nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba.Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo:
EU/1/11/698/001-2. Datum poslední revize textu: duben 2022. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii i kombinaci s nivolumabem, pokročilý renální karcinom v kombinaci s nivolumabem a nemalobuněčný karcinom plic v kombinaci
s nivolumabem a chemoterapií.

Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace*: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu:
monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem
a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny v první linii u dospělých bez EGFR nebo ALK. Maligní mezoteliom pleury (MPM): v kombinaci s ipilimumabem k léčbě neresekovatelného MPM u nepředléčených dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých;
v kombinaci s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem; v kombinaci s kabozantinibem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní
transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Kolorektální karcinom s fenotypem dMMR/MSI-H (dMMR/
MSI-H CRC): v kombinaci s ipilimumabem terapie dMMR/MSI-H CRC po kombinované chemoterapii na bázi fluorpyrimidinu u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Adjuvantní
léčba uroteliálního karcinomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s uroteliálním karcinomem postihujícím svalovinu (MIUC) s expresí PD-L1 na nádorových buňkách ≥ 1 %. Skvamózní karcinom jícnu (ESCC): monoterapie neresekovatelného pokročilého, rekurentního nebo metastazujícího ESCC
u dospělých po předchozí kombinované chemoterapii na bázi fluorpyrimidinu a platiny, v kombinaci s ipilimumabem nebo chemoterapií na bázi fluorpyrimidinu a platiny k léčbě v první linii u dospělých s neresekovatelným pokročilým, rekurentním nebo metastazujícím ESCC s expresí PD-L1 na nádorových
buňkách ≥ 1 %. Adjuvantní léčba karcinomu jícnu nebo gastroezofageální junkce (EC nebo GEJC): monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s EC nebo GEJC po předchozí neoadjuvantní chemoradioterapii. Adenokarcinom žaludku, gastroezofageální junkce (GEJ) nebo jícnu: v kombinaci s chemoterapií na
bázi fluorpyrimidinu a platiny k léčbě v první linii u dospělých s HER2-negativním pokročilým nebo metastazujícím adenokarcinomem žaludku, GEJ nebo jícnu, jejichž nádory exprimují PD-L1 s kombinovaným pozitivním skóre (CPS) ≥ 5. Dávkování a způsob podání*: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí
(30 min) každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom, renální karcinom a MIUC), u adjuvantní léčby EC nebo GEJC 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg i.v. infuzí (30 min) každé 4 týdny po dobu prvních 16 týdnů a následně
480 mg i.v. infuzí (30 min) každé 4 týdny. Kombinace s ipilimumabem: Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka
za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. MPM: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé
3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. dMMR/MSI-H CRC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg
i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny. ESCC: 3 mg/kg nivolumabu každé 2 týdny, resp. 360 mg nivolumabu každé 3 týdny i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů. Kombinace s kabozantinibem:
RCC: 240 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg nivolumabu i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny s kabozantinibem 40 mg perorálně každý den. Kombinace s ipilimumabem a chemoterapií: NSCLC: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí
(30 min) každých 6 týdnů a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny každé 3 týdny. Kombinace s chemoterapií: ESCC: 240 mg každé 2 týdny nebo 480 mg každé 4 týdny i.v. infuzí (30 min) s chemoterapií na bázi fluorpyrimidinu a platiny. Adenokarcinom žaludku, GEJ nebo jícnu: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí
(30 min) každé 3 týdny s chemoterapií na bázi fluorpyrimidinu a platiny nebo 240 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny s chemoterapií na bázi fluorpyrimidinu a platiny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby po dobu
max.12 měsíců a u léčby NSCLC v kombinaci, MPM v kombinaci, adenokarcinomu žaludku, GEJ nebo jícnu v kombinaci a RCC v kombinaci s kabozantinibem po dobu max. 24 měsíců. Léčba kabozantinibem pokračuje do progrese nebo nepřijatelné toxicity. Další podrobnosti dávkování viz SPC.
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se
kortikosteroidy. Po zlepšení se dávka kortikosteroidů snižuje postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, autoimunitním
onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými
enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje během těhotenství
a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky*: Velmi časté: infekce horních cest dýchacích, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, periferní neuropatie , dyspnoe,
kašel, průjem, zvracení, nauzea, bolest břicha, zácpa, vyrážka, svědění, únava, horečka, otok, lymfopenie, hyperglykemie, anemie, hyponatremie, hypoalbuminemie, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperkalemie, hypokalcemie, leukopenie, hypomagnesemie,
neutropenie trombocytopenie, hypokalemie, hypoglykemie, hyperkalcemie; u kombinace s ipilimumabem, příp. chemoterapií dále i pneumonie, hypotyreóza, hypertyreóza, závrať, hypertenze, kolitida, suchá kůže, artralgie, muskuloskeletální bolest, zvýšený celkový bilirubin a zvýšené transaminázy;
u kombinace s kabozantinibem dále i dysgeusie, dysfonie, stomatitida, dyspepsie, syndrom palmoplantární erytrodysestezie, svalové spasmy, proteinurie, hypofosfatemie, hypermagnezemie, hypernatremie a snížená tělesná hmotnost. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC.
Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Držitel rozhodnutí o registraci:
Bristol-Myers Squibb EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-004. Datum poslední revize textu: duben 2022. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii, kombinaci s ipilimumabem a v adjuvanci, pokročilý renální
karcinom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic v monoterapii i v kombinaci s ipilimumabem a chemoterapií, klasický Hodgkinův lymfom, skvamózní karcinom hlavy a krku a od 1. 3. 2022 skvamózní karcinom jícnu.

ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

ČTVRTEK 16. 6. 2022
SPOLEČNÁ SEKCE

13:00 – 14:15 Totální neoadjuvantní léčba u karcinomu rekta (pro a proti)
předsednictvo Petrášová, Kala, Ihnát, Pazdírek, Vošmik, Lohynská
9.

8:00 – 9:00

Registrace

9:00 – 10:30

Karcinom prostaty

předsednictvo Doležel, Odrážka, Dubinský

Radiologie u karcinomu rekta
Petrášová Hana (FN Brno) 10 min

10. TNT z pohledu chirurga - pro
Kala Zdeněk (FN Brno) 10 min
11. TNT z pohledu chirurga - proti
Ihnát Peter (FNO) 10 min

1.

Toxicita léčby karcinomu prostaty v ČR léčených mezi roky 2015 – 2020.
Doležel Martin (FN Olomouc) 25 min + 5 min diskuze

12. TNT z pohledu radiačního onkologa - výhody a limity
Vošmik Milan (FN HK) 10 min

2.

Výsledky IGRT karcinomu prostaty při mediánu sledování 96 měsíců.
Odrážka Karel (Multiscan) 15 min + 5 min diskuze

13. Kazuistiky a návrhy léčby
Lohynská Radka (FTN Praha), Pazdírek Filip (FN Motol)

3.

Dlouhodobé výsledky radioterapie karcinomu prostaty - MOÚ
Krupa Pavel (MOÚ) 15 min + 5 min diskuze

14:15 – 14:30 Coffee break

4.

Hypofrakcionovaná rádioterapia po prostatektómii.
Dubinský Pavol (Východoslovenský onkologický ústav Košice) 15 min + 5 min
diskuze

14:30 – 16:30 Varia

10:30 – 10:40 Coffee break
10:40 - 12:00 Nádory hlavy a krku
předsednictvo Pála, Kubeš, Jirkovská

předsednictvo Lohynská, Vítek, Drbohlavová
14. Totální neoadjuvantní terapie u karcinomu rekta.
Boublíková Ludmila (FTN Praha) 15 min + 5 min diskuze
15. Kvalita života a pozdní poradiační reakce po adjuvantní radioterapii
u heterozygotů radiosenzitivních syndromů.
Lohynská Radka (FTN Praha) 15 min + 5 min diskuze

5.

Dlouhodobé výsledky kurativní (chemo)radioterapie u pacientů s karcinomem
nazofaryngu léčených v Ústavu radiační onkologie v letech 2002 – 2019.
Pála Miloslav (FNB Praha) 15 min + 5 min diskuze

16. Obrazem řízená adaptivní brachyterapie karcinomu děložního hrdla - 10leté
plzeňské zkušenosti.
Vojtíšek Radovan (FN Plzeň) 15 min + 5 min diskuze

6.

Chemoradioterapie pro karcinom laryngu – vliv komorbidit a faktorů
životního stylu na léčebné výsledky.
Pechačová Zdeňka (FNB Praha) 15 min + 5 min diskuze

17. Patologické fraktury jako pozdní komplikace pooperační RT sarkomů
měkkých tkání v oblasti dolních končetin.
Drbohlavová Tereza (FNB Praha) 15 min + 5 min diskuze

7.

Protonová radioterapie s modulovanou intenzitou v pooperační léčbě
karcinomu krčních mandlí – hodnocení toxicity a účinnosti.
Kubeš Jiří (PTC Praha) 15 min + 5 min diskuze

18. Protonová radioterapie ca anu 2013 – 2021, dozimetrie vers. akutní
a chronická toxicita
Vítek Pavel (PTC) 15 min + 5 min diskuze

8.

Prognostický význam rENE (radiologického extranodálního šíření) u nádorů
hlavy a krku.
Jirkovská Michaela (FN Motol) 15 min + 5 min diskuze

19. Celotělové ozařování lineárním urychlovačem technikou kyvu v prodloužené
SSD na rovném ozařovacím lůžku.
Paulíková Simona (FN HK) 15 min + 5 min diskuze

12:00 – 13:00 Oběd

17:00

Večeře (Hotel Clarion)

SPOLEČENSKÝ VEČER
KONGRESU SROBF 2022

PÁTEK 17. 6. 2022
LÉKAŘSKÁ SEKCE

Po skončení odborného programu připravil organizační výbor kongresu SROBF
pro účastníky varhanní koncert v Katedrále sv. Václava, jehož začátek bude 16. 6. 2022
v 19:00. Sraz pro zájemce bude v 18:45 před katedrálou. Pro vážné zájemce je možnost
absolvovat koncert přímo na kůru (!).

Best of ASTRO 2021 Czech Republic

Současně uspořádal výbor společenský večer se zajištěným občerstvením a vystoupením
dixielandové kapely v 19:30 v Jazz Tibet Clubu.

8:45 – 9:00

Welcome

9:00 – 9:30

Gastrointestinal
Renata Soumarová

19:00
Varhanní koncert

9:30 – 10:00

Gynecological
Martin Doležel

Katedrála sv. Václava Olomouc - Václavské náměstí, 779 00 Olomouc
poloha na mapě - https://bit.ly/3kRfaYi

10:00 – 10:10 Coffee break
10:10 – 11:00 Genitourinary
Karel Odrážka
11:00 – 11:45 Lung
Jakub Cvek
11:45 – 12:30 CNS
Ferdinand Třebický
12:30 – 13:30 Oběd

19:30
Společenský večer
Jazz Tibet Club - Sokolská 551, 779 00 Olomouc
poloha na mapě - https://bit.ly/3vREmUK

13:30 – 14:15 Head and Neck
Milan Vošmik
14:15 – 15:00 Breast
Jiří Petera

PÁTEK 17. 6. 2022
FYZIKÁLNÍ SEKCE
9:00 – 10:35

Fyzikální sekce

předsednictvo Nováková, Plačková, Vondráček
1.

Hypertermie – current clinical status and systems used for its delivery
Dobšíček Trefná Hana (Chalmers University of Technology, Sweden) 30 min
+ 5 min diskuze

2.

Naše zkušenosti s plánovacích systémem RayStation
Vondráček Vladimír (PTC Praha) 15 min + 5 min diskuze

3.

Zkušenosti s vyhodnocením transmisní in-vivo dozimetrie softwarem Epigray
Nováková Pavla (FNB Praha) 15 min + 5 min diskuze

4.

Naše zkušenosti s ozařováním prsu v hlubokém nádechu
Plačková Eva (KOC Liberec) 15 min + 5 min diskuze

10:35 – 10:45 Coffee break
10:45 – 12:00 Fyzikální sekce – Vyhodnocení plánovací studie SROBF
aneb 50 odstínů plánování
Ozařování jícnu u pacienta s implantovaným kardiostimulátorem)
Zadání studie (CT, structure set, dávkový předpis a hodnotící metriky) bude dostupné
ke stažení na internetových stránkách SROBF v týdnu od 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022
(informace přijde v samostatném emailu).
Uzávěrka studie a termín pro zaslání plánů bude v pátek 10. 6. 2022.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Počet kreditů za akci – 12 kreditů.

www.amedis.cz
ZASTOUPENÍ, DOVOZ, INSTALACE, ZAŠKOLENÍ, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Kompletní technické vybavení pro radioterapii:

• lineární urychlovače,
• systémy pro SRS/SRT,
• plánovací systémy,
• verifikační systémy,
• automatické HDR afterloadingy pro brachyterapii.
Diagnostické a terapeutické rentgenky.
Kompletní vybavení pro dozimetrii v radioterapii a radiodiagnostice:

• absolutní dozimetrie,
• relativní dozimetrie,
• in vivo dozimetrie,
• verifikace plánů pro dynamické ozařovací techniky.

VÁŠ PARTNER
V ONKOUROLOGII

Pomůcky pro imobilizaci
a polohování pacienta pro oblast:

• hlavy a krku,
• hrudníku a břicha,
• pánve a dolních končetin,
• vakuové fixační podušky,
• imobilizace pro SRS/SBRT.

Univerzální úložné desky stolu pro lineární urychlovače, CT, MR.
Markery pro přesnou lokalizaci cílového objemu v radioterapii.

Laserové zaměřovací systémy určené k medicínskému využití v diagnostických
a terapeutických aplikacích k lokalizaci a simulaci pozice pacienta.

Výrobce fantomů pro QA v radioterapii.

Samovyvolávací dozimetrické filmy pro radioterapii a radiodiagnostiku.

Terapeutické rentgenové ozařovače.

Ozařovače transfuzních přípravků.

AMEDIS, spol. s r.o. • Bobkova 786/4 • 198 00 Praha 9 – Černý Most
tel: +420 281 918 191 • e-mail: sales@amedis.cz • web: www.amedis.cz

Astellas Pharma s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, Karlín. www.astellas.cz
Datum vyhotovení materiálu: 01/2022 | ONC_2022_0001_CZ
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KISQALI
prokázal to, co žádný jiný
CDK4/6 inhibitor:
dosud nejdelší medián
celkového přežití v klinické
studii fáze III v léčbě
pokročilého karcinomu
prsu vůbec.2,3

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

