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Tumor orbity vpravo, 24-ročný pacient.  
Klinické informácie: Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený. 
Asi 2-ročný rast tumoru v pravej orbite v oblasti musculus rectus inferior, 
s výrazným útlakom bulbu. V terapii extirpácia tumoru. V diff dg. lymfóm, 
rabdomyosarkóm, hemangióm.

2-ročný chlapec s intraorálnym tumorom, na základe perioperačného 
lokálneho nálezu tumor veľkosti 4 × 3 cm v oblasti mandibuly s uzuráciou 
kosti, z ktorého bolo poslaných na vyšetrenie len niekoľko potrhaných 
sivobelavých útržkov.

61-ročný muž. Slezina – makroskopicky drobná ruptúra centrálne 
so subkapsulárnym hematómom po úraze.

68-ročná žena. Predmet vyšetrenia: Tumor malej panvy. 
Klinický nález: Tu pelvis minoris. Makroskopický nález: Sivofialový 
fragment tuhoelastického, edematózneho tkaniva s priemerom 1,5 cm.

71-ročný muž, pomalý expanzívny rast nádoru v malej panve, útlak 
krížovej kosti s jej resorpciou. Klinicky presakrálny TU, chondrom susp., 
resekcia od S2 nižšie. Na vyšetrenie dodaný extirpát guľovitého tumoru 
do 12 cm v priemere, pevne adherovaný k resekovanej krížovej kosti, 
na rezoch belavej farby, heterogénnej štruktúry, miestami mukoidný.

8-ročný chlapec, klinicky s tumorom vyrastajúcim z uzurovaného 
stropu klinovej dutiny vľavo, prerastajúcim do nosohltana a vytvárajúcim 
obštrukciu nosovej dutiny vľavo. V 1. roku života bol pacient diagnostiko-
vaný a liečený pre neuroblastóm (nediferencovaný typ – diagnóza 
z tumoru drene nadobličky). Teraz biopticky vyšetrený materiál z tumoru 
klinovej a nosovej dutiny.

41-ročný muž, tumor pravej obličky. Konzultačná biopsia z PAO FN Trnava.

31-ročný muž, excízia kože z dlane veľkosti 1 × 7 × 4 mm, 
na povrchu s ružovým ložiskom s priemerom 4 mm.

29-ročný muž, klinické údaje: vzorky TU talamu.

55-ročná žena, vo februári 2018 bol zaslaný na bioptické vyšetrenie útvar 
z cavi uteri. Išlo o polypózne tkanivo s rozmermi 4 × 2 cm. 
Klinická diagnóza: Leiomyóm maternice.
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Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. 
laboratórny komplex Galvaniho 17/C Bratislava, 5. poschodie
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PROGRAMOVÝ VÝBOR:

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. Svoju účasť na odbornom podujatí potvrďte, prosím, do 9. 3. 2018 
prostredníctvom webovej stránky www.medirexgroupacademy.sk 
v časti Odborné podujatia alebo prostredníctvom 
e-mailovej adresy: laura.lippova@medirexgroup.skSlovenská spoločnosť patológov SLS a SD IAP

7. bioptický deň je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania 
Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotený kreditmi.
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