Sekcija za internistično onkologijo pri SZD, Združenje endokrinologov Slovenije
SZD, Onkološki inštitut Ljubljana (Sektor za internistično onkologijo), UKC
Ljubljana (KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni)

PROGRAM 13.00-18.30
13.00 – 14.00

Registracija

Moderator: Antonela Sabati Rajić, dr. med., izr. prof. dr. Peter Popović, dr. med.
Diagnostika (14.00-15.40)

vabijo na

Interdisciplinarni simpozij o karcinomu
skorje nadledvičnice
strokovno srečanje
četrtek, 16. april 2020 ob 13.00h
Onkološki inštitut Ljubljana, Predavalnica stavba C, Zaloška cesta 2

Srečanje je namenjeno vsem zdravnikom, ki se ukvarjajo z boleznimi
nadledvičnice, predvsem pa endokrinologom, internistom onkologom,
radioterapevtom in urologom.

Kotizacije ni.
Oddana prijava na ZZS za dodelitev kreditnih točk

14.00-14.20

Tumor nadledvičnice - zakaj vedno tudi endokrinološka obravnava?
(izr. prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med.)

14.20-14.40

Vloga radiologa pri obravnavi bolnika s tumorjem nadledvičnice
(Rok Dežman, dr. med., izr. prof. dr. Peter Popović, dr. med.)

14.40-15.00

Patohistološka diagnostika tumorjev skorje nadledvičnice
(prof. dr. Metka Volavšek, dr. med.)

15.00-15.20

Genetski sindromi, ki so povezani s karcinomom skorje nadledvičnice
(Ana Blatnik, dr. med.)

15.20-15.40

Genetsko testiranje tumorskih vzorcev za načrtovanje sistemskega
zdravljenja (znan. svet. dr. Srdjan Novaković, univ. dipl. biol.)

15.40-16.10

Odmor s prigrizkom

Moderator: izr. prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med., prof. dr. Branko Zakotnik, dr.
med.
Zdravljenje (16.10-17.45)
16.10-16.30

Kirurško zdravljenje tumorjev skorje nadledvičnice
(Igor Sterle, dr. med.)

16.30-16.50

Dopolnilno zdravljenje karcinoma skorje nadledvičnice – naše izkušnje
(Antonela Sabati Rajić, dr. med.)

16.50-17.15

Sistemsko zdravljenje metastatskega karcinoma skorje nadledvičnice –
naše izkušnje
(dr. Breda Škrbinc, dr. med., dr. Marina Mencinger, dr. med., Urška
Bokal, dr. med.)

17.15-17.45

Management of patients with adrenocortical carcinoma at University
Hospital Centre Zagreb (prof. dr. Darko Kaštelan, dr. med.)

Med srečanjem je predviden prigrizek.
Prijavite se na zvukmirovic@onko-i.si do 10.4.2020

Organizacijski odbor:

Antonela Sabati Rajić, Marina Mencinger, Tomaž Kocjan
Strokovni odbor:
Breda Škrbinc, Boštjan Šeruga, Tomaž Kocjan, Antonela Sabati Rajić,
Marina Mencinger

Moderator: izr. prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med.
Okrogla miza: Obravnava bolnikov s karcinomom skorje nadledvičnice v Sloveniji – kaj
lahko izboljšamo? (17.45-18.30)
Vsi predavatelji

