
20.	  NÁRODNÍ	  DERMATOLOGICKÝ	  KONGRES:	  11.	  -‐	  12.	  4.	  2014	  	  

	  

Pátek	  11.	  4.	  2014	  

SYMPOZIUM	  REZIDENTŮ	  a	  POSTGRADUÁLNÍCH	  STUDENTŮ	  
8:30-‐840	   Rob	  F.:	  Přenos	  HPV	  mezi	  partnery	  

8:40-‐8:50	   Džambová	  M.,	  Fialová	  J.,	  Sečníková	  Z.,	  Vojáčková,	  N.,	  Hercogová,	  J.:	  Vedlejší	  účinek	  sirolimu	  u	  
pacienta	  po	  transplantaci	  ledviny	  

8:50-‐9:00	   Sečníková	  Z.,	  Džambová	  M.	  (Praha):	  Etiopatogeneze	  nádorů	  u	  pacientů	  po	  transplantaci	  
ledviny	  

9:00-‐9:10	   Knězková	  M.	  (Brno):	  Urticaria	  cimicina	  s	  bulózní	  komponentou	  
	  
9:10-‐9:20	   Langerová	  E.	  (Brno):	  Velkobuněčný	  CD30+	  T-‐lymfom	  

9:20-‐9:30	   Štrnálová	  E.,	  Vašků	  V.	  (Brno):	  Zajímavá	  klinická	  manifestace	  druhého	  stadia	  syfilis	  

9:30-‐9:40	   Marušiaková	  T.,	  Frydrychová	  D.	  (Liberec):	  Pyoderma	  gangraenosum	  –	  kazuistika	  z	  klinické	  
praxe	  

9:40-‐9:50	   Březinová	  E.,	  Nečas	  M.,	  Dastychová	  E.,	  	  Vašků	  V.	  (Brno):	  Naše	  zkušenosti	  s	  léčbou	  
cyklosporinem	  A	  u	  atopické	  dermatitidy	  

	  

ZAHÁJENÍ	  KONGRESU	  
9:50-‐10:00	  

HISTORIE	  DERMATOVENEROLOGIE	  
10:00-‐10:30	  

Kružicová	  Z.	  (Praha):	  Dějiny	  dermatovenerologie	  na	  pražských	  lékařských	  fakultách	  1790-‐1945	  

	  

SATELITNÍ	  SYMPOZIUM	  MSD:	  PSORIÁZA	  
10:30-‐11:00	  

Vašků	  V.	  (Brno),	  	  Hercogová	  J.	  (Praha):	  Existuje	  řešení	  pro	  „těžkého“	  pacienta	  s	  psoriázou?	  

Přestávka	  
11:00-‐11:15	  

Tisková	  konference	  
11:00-‐11:30	  

	  

VÝZKUM	  A	  NOVINKY	  V	  DERMATOLOGII	  
11:15-‐11:35	   Montague-‐King	  D.	  (???):	  The	  myths	  and	  realities	  of	  acne	  



11:35-‐11:55	   Lotti	  T.	  (Roma,	  IT):	  Alba	  UVA	  -‐	  1	  @355nm:	  Safety	  profile	  and	  efficacy	  of	  a	  revolutionary	  laser	  
in	  dermatology	  

11:55-‐12:15	   Maier	  T.	  (Munchen,	  D):	  High	  definition	  optical	  coherence	  tomography	  

12:15-‐12:30	   Vráblová	  M.,	  Faustmannová	  O.,	  Vašků	  V.	  (Brno):	  Skintell	  v	  klinické	  praxi	  na	  DVK	  LF	  MU	  a	  FN	  
Brno	  

12:30-‐12:45	   Jiráková	  A.	  (Praha):	  Lokální	  kortikosteroidy	  v	  objektivu	  konfokálního	  mikroskopu	  

12:45-‐13:00	   Bata	  Z.	  (Szeged,	  HU):	  The	  psoriatic	  non-‐lesional	  skin	  

13:00-‐13:15	   Jautová	  J.	  (Košice,	  SK):	  Imunohistologická	  diagnostika	  u	  autoimunitných	  bulóznych	  dermatóz	  

	  

SATELITNÍ	  SYMPOZIUM	  JANSSEN-‐CILAG:	  PSORIÁZA	  
13:15-‐13:45	  

Cetkovská	  P.	  (Plzeň):	  Léčba	  závažné	  psoriázy	  v	  klinické	  praxi	  –	  častá	  nutnost	  úzké	  spolupráce	  s	  revmatologem	  

Fialová	  J.	  (Praha):	  Zkušenosti	  s	  léčbou	  ustekinumabem	  na	  Dermatovenerologické	  klinice	  2.	  LF	  UK	  a	  
Nemocnice	  Na	  Bulovce	  

Přestávka	  
13:45-‐14:00	  

	  

TRANSPLANTACE	  A	  IMUNOSUPRESE	  
14:00-‐14:15	   TBD	  (Praha):	  Sledování	  pacientů	  po	  abdominálních	  transplantacích	  

14:15-‐14:30	   Viklický	  O.	  (Praha):	  Imunosuprese	  a	  transplantace	  ledvin	  	  

14:30-‐14:45	   Cetkovská	  P.	  (Plzeň):	  Kožní	  změny	  při	  dialýze	  a	  léčbě	  nádorů	  ledvin	  	  

14:45-‐15:00	   Machovcová	  A.	  (Praha):	  Kožní	  nádory	  u	  transplantovaných	  –	  vlastní	  zkušenosti	  

15:00-‐15:15	   Hercogová	  J.,	  Sečníková	  Z.,	  Džambová	  M.,	  Fialová	  J.,	  Vojáčková	  N.,	  Zelenková	  D.:	  Kožní	  změny	  
u	  pacientů	  po	  transplantaci	  srdce	  

	  

SATELITNÍ	  SYMPOZIUM	  PIERRE	  FABRE	  
15:15-‐15:45	  

Litvik	  R.	  (Ostrava):	  Fotoprotektiva,	  emulience:	  aktuální	  pohledy	  v	  péči	  o	  dětské	  pacienty	  

	  

Přestávka	  
15:45-‐16:00	  

	  

URTIKÁRIE	  A	  VARIA	  

16:00-‐16:15	   Špičák	  V.	  (Praha):	  Antihistaminika	  



16:15-‐16:30	   Zelenková	  D.	  (Praha):	  Terapie	  chronické	  kopřivky	  a	  vlastní	  zkušenosti	  s	  léčbou	  
omalizumabem	  

16:30-‐16:45	   Pohůnek	  P.	  (Praha):	  Dlouhodobá	  zkušenost	  s	  omalizumabem	  v	  léčbě	  astmatu	  

16:45-‐17:05	   Ionescu	  ??	  (F):	  Fotoprotekce,	  problematika	  SPF/PPD	  a	  polemiky	  související	  s	  oktokrylenem	  

17:05-‐17:25	   L.	  Osyková	  (???):	  Kůže,	  ve	  které	  žijeme	  –	  psychoanalýza	  a	  kožní	  onemocnění	  

	  

Slavnostní	  večer	  a	  předávání	  cen	  České	  akademie	  dermatovenerologie	  
19:30	   	   Velká	  aula	  Karolina,	  Ovocný	  trh	  4,	  Praha	  1	  a	  	  Francouzská	  restaurace,	  nám.	  Republiky	  ,	  Praha	  1	  

	  

	  

	  

Sobota	  12.	  4.	  2014	  

Plenární	  zasedání	  České	  akademie	  dermatovenerologie	  
8:30-‐9:00	  

	  

INFEKCE	  
9:00-‐9:20	   Tomecki	  Kenneth	  J.	  (Cleveland,	  USA):	  Resurgent	  diseases	  

9:20-‐9:35	   Buchvald	  D.	  (Bratislava,	  SK)):	  Malassesia	  a	  choroby	  koze	   	  

9:35-‐9:50	   Štork	  J	  (Praha):	  Zkušenosti	  s	  léčbou	  atypických	  mykobakterióz	  

9:50-‐10:05	   Zaslavsky	  D.	  (St.	  Petersburg,	  Russia):	  	  Syphilis	  in	  pregnancy	  	  	  	  

10:05-‐10:20	   Tataru	  A.,	  Ciuce	  D.,	  Ionescu	  A.,	  Boca	  A.,	  Mandra	  L.	  (Cluj	  Napoca,	  RO):	  Seroconversion	  and	  
remnant	  seropositivity	  in	  treated	  cases	  of	  syphilis	  in	  Romania	  

10:20-‐10:35	   Strnadel	  R.	  (Brno):	  Komplikace	  kapavky	  

10:35-‐10:50	   Vaňousová	  D.	  (Praha):	  STD	  a	  HIV	  

Přestávka	  
10:50-‐11:05	  

	  

NÁDORY	  
11:05-‐11:20	   Vašků	  V.	  Fialová	  P.,	  Vičíková	  A.,	  Ďurčanská	  V.,	  Bienertová-‐Vašků	  J.,	  Vašků	  A.	  Máchal	  J.,	  Zlámal	  

F.	  (Brno):	  Genetické	  pozadí	  kožních	  T-‐buněčných	  lymfomů,	  molekulárně-‐biologické	  
prediktivní	  faktory	  

11:20-‐11:35	   Szturz	  P.	  (Brno):	  Kožní	  projevy	  u	  monoklonálních	  gamapatií	  

11:35-‐11:50	   Staňková	  E.,	  Horažďovský	  J.	  (České	  Budějovice):	  Erythema	  necrolyticum	  migrans	  



11:50-‐12:05	   Péč	  J.,	  Plank	  L.,	  Martinásková	  K.	  (Martin,	  Prešov,	  SK):	  Nádorové	  proliferácie	  kože	  HPV	  
etiológie,	  vyvolané	  nesexuálně	  

12:05-‐12:20	   Vojáčková	  N.	  (Praha):	  Kožní	  metastázy	  

12:20-‐12:35	   Kacerovská	  D.	  (Plzeň):	  	  Pigmentové	  skvamózni	  intraepiteliání	  neoplázie	  na	  vulvě	  a	  penisu	  

12:35-‐12:55	   Krajsová	  I.	  (Praha):	  Ipilimumab	  v	  léčbě	  maligního	  melanomu	  	  

	  

SATELITNÍ	  SYMPOZIUM	  LEO	  PHARMA	  
12:55-‐13:25	  

Pizinger	  K.	  (Plzeň):	  Nemelanomové	  nádory	  kůže	  aktuálně	  

Vašků	  V.	  (Brno):	  Aktinické	  keratózy	  a	  jejich	  cílená	  terapie	  

Přestávka	  
13:25-‐13:40	  

	  

TERAPIE	  A	  JEJÍ	  KOMPLIKACE	  
13:40-‐13:55	   Tsankov	  N.	  (Sophia,	  BU):	  Are	  the	  skin	  diseases	  systemic	  ones?	  

13:55-‐14:10	   Adámková	  Věra,	  Galovcová	  Markéta,	  Bělohoubek	  Jiří,	  Žižka	  Jiří,	  Štochlová	  Jaroslava,	  Lupínková	  
Jana,	  Peterková	  Ludmila	  (Praha):	  Nová	  antikoagulancia	  v	  běžné	  praxi	  

14:10-‐14:25	   Švecová	  D.	  (Bratislava):	  Liečba	  imunoglobuliny	  	  

14:25-‐14:40	   Tichý	  M.	  (Olomouc):	  Komplikace	  léčby	  imunosupresivy	  –	  vlastní	  zkušenosti	  

14:40-‐14:55	   Fialová	  J.	  (Praha):	  Nádory	  u	  pacientů	  léčených	  biologiky	  

	  

SATELITNÍ	  SYMPOZIUM	  L´OREÁL	  
14:55-‐15:25	  

Rulcová	  J.	  (Brno):	  	  Komplexní	  pohled	  na	  léčbu	  akné	  

	  

KOSMETICKÁ	  DERMATOLOGIE	  A	  KVALITA	  ŽIVOTA	  
15:25-‐15:55	   Lotti	  T.	  (Roma,	  IT):	  Bioskin	  Evolution:	  The	  first	  line	  treatment	  for	  vitiligo	  

15:55-‐16:10	   Nečas	  M.	  (Brno):	  Kontaktní	  přecitlivělost	  na	  opalovací	  prostředky	  

16:10-‐16:25	   Kazandjieva	  J.	  (Sophia,	  BU):	  PPD	  allergy.	  What´s	  new?	  

16:25-‐16:40	   Stilet	  P.	  (MN):	  Platelet-‐rich	  plasma	  after	  acne	  scars	  

16:40-‐16:50	   Remlová	  E.	  (Olomouc):	  Léčba	  	  hemangiomů	  laserem	  –	  vlastní	  zkušenost	  



ZÁVĚR	  KONGRESU,	  VYHLÁŠENÍ	  VÝHERCŮ	  

SYMPOZIUM	  DERMATOLOGICKÝCH	  SESTER	  

	  


