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Program 
 

Úterý     9.2.2016                                         velká posluchárna od 13 hod. 

13.00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
1. Krákorová G. a spol.: Imunoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic 
2. Pešek M. a spol.: Cílená léčba pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic - nové naděje na        
dlouhodobé přežití 
3. Vojtíšek R.: Využití PET/CT vyšetření při plánování radioterapie nemalobuněčných plicních 
karcinomů 
4. Bednářová V., Havel D.: Hrudní drenáže tenkým drénem u onkologických pacientů – naše 
zkušenosti 
5. Rozumová V. a spol.: Kazuistika – paraneoplastická polyneuropatie u pacienta s malobuněčným  
karcinomem plic 
6. Vejvodová Š. a spol.: Zvýšení detekce mikrometastáz v regionálních lymfatických uzlinách   u 
primárních a sekundárních plicních nádorů stanovením CK19 metodou RT-LAMP a  
imunohistochemií 
7. Svatoň M., Pešek M.:Tumorlety vs. plicní metastázy u pacientky s anamnézou maligního melanomu  
 

Přestávka 
 

  8. Zeman J., Havel D.: Kazuistika - těžký kuřák s raritním postižením hrtanu 
  9. Aubrecht J.:  Kazuistika - méně častá příčina empyému 
10. Dubová V.:  Tuberkulóza v ČR a ve světě, očkování, latentní tuberkulóza, rezistence 
11. Amlerová J.:  Mykobakteriální infekce v ČR a jejich laboratorní diagnostika 
12. Krákorová G., Bergerová T.: Invazivní pneumokoková onemocnění, pneumonie a sepse 
13. Havel D.: Aktuální doporučení prevence pneumokokových infekcí u seniorů v ČR a ve světě 
14. Čeledová L., Čevela R.: Výsledky posuzování invalidity u onemocnění dýchacího systému 
 

 

Úterý     9.2.2016                                              učebna ŠAF 1 od 13 hod. 

15. Motáň J.:  Spolek lékařů v Plzni – včera a dnes 
16. Marešková S.: Transsklerální cyklofotokoagulace diodovým laserem - možnost léčby u pacientů  
 s glaukomem 
17. Dubová M. a spol.:  Thanatoforická dysplasie – prenatální USG, RTG a pitevní diagnostika 
18. Hadravská Š. a spol.:  Hereditární holoprosencefalie – popis případu 
19. Roučka P. a spol.:  Není myxom jako myxom, aneb když patolog zachraňuje lidské životy 
20. Mottlová J.a spol.: Sebevražda vdechnutím plynného chlóru 
 

Přestávka 

21. Korčáková E. a spol.: Multimodalitní 3T magnetická rezonance a její využití v diagnostice vyšších 
stadií karcinomu rekta 
22. Brůha J. a spol.:Radiofrekvenční ablace metastáz kolorektálního karcinomu do jater ve FN Plzeň 
23. Fichtl J. a spol.:Nové možnosti zvýšení operability nemocných s rozsáhlým metastatickým 
postiženímjaterního parenchymu kolorektálním karcinomem pomocí aplikace kmenových  
buněk 
24. Opatrný V. a spol.: Program nebijících dárců na Chirurgické klinice FN Plzeň 
25. Zeithaml J. a spol.: Možnosti léčby kritické končetinové ischémie pomocí aplikace 
autologních kmenových buněk 
26. Dolejš M., Bursa V.: Operace prsů plastickým chirurgem – pro krásu i pro zdraví 
27. Doležal J. a spol.: Splenektomie u pacientů v seniu na Chirurgické klinice FN Plzeň 
 – naše zkušenosti za posledních 10 let 
28. Pouska J. a spol.: Faktory ovlivňující vznik traumatem indukované koagulopatie 



 
Středa     10.2.2016                                         velká posluchárna od 13 hod. 

29. Kos S.: Proč a jak léčit CHOPN již v počátečním stádiu? 
30. Šafránek P.: Diagnostika a léčba exacerbace CHOPN 
31. Švehlová M., Vrágová E.: Možnosti fyzioterapie v ovlivnění vývoje CHOPN  
32. Teřl M., Růžičková-Kirchnerová O.: SAFS – těžká forma astmatu při alergii na plísně 
33. Seberová E.: Astma – možnosti léčby a spolupráce pacienta 
34. Růžičková-Kirchnerová O.: Problematické těžké astma – 10 let zkušeností s biologickou léčbou 
astmatu 
35. Kos S.: Moderní léčba kašle 

Přestávka 
 

36. Šafránek P.: Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) 
37. Vyskočilová J.: Novinky v diagnostice a léčbě  poruch dýchání ve spánku  a chronické 
respirační insuficience 
38. Plicková K.: Jak na poruchy dýchání ve spánku…? 
39. Zeman J., Havel D.: Rekordmani v respiračním selhání a permisivní hypoxemie v praxi 
40. Říská P. a spol.: Role dlouhodobé domácí oxygenoterapie v léčbě dětí s bronchopulmonální 
dysplázií - přehledový článek 
41. Kreslová M., Bittenglová R.: Současný pohled na diagnostiku a terapii cystické fibrózy 
42. Bittenglová R.: Jak diagnostikujeme a léčíme idiopatickou plicní fibrózu dnes? 
 

17.00 – 18.00 společenský program - koncert 
 
Středa     10.2.2016                                         učebna ŠAF 1 od 13 hod. 

43. Gutová V. a spol.: Molekulární diagnostika v alergologii – nové perspektivy 
44. Hrabák J. a spol.: Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty 
45. Hrubá M. a spol.: Preimplantační genetický screening – jeho současný přínos a omezení a jeho    
 uplatnění v léčbě neplodnosti  
46. Šubrt I.: Syndrom hereditárního karcinomu prsu a ovaria – možnosti a nová indikační  
kritéria genetického testování mutací genů BRCA1 a BRCA2 
47. Braunová J. a spol.: Epidemie salmonelózy 2015 
48. Harazim M. a spol.:  Q horečka na ICU 

Přestávka 
 

49. Sviták R.: EuReCa ONE (European Registry of Cardiac Arrest) 
50. Jirouš Š. a spol.: Kardiostacionář pro jednodenní srdeční katetrizace a intervence 
51. Hromádka M. a spol.: Posouzení difuzní myokardiální fibrózy u nemocných 
 s progresivní systémovou sklerózou 
52. Bernat I. a spol.:  Koronární intervence miniaturními katetry 
53. Svoboda V. a spol.: Těžká intoxikace metoprololem a její management na Urgentním příjmu FN v 
Plzni 
54. Mádr T.:  Antifoslipidový syndrom 

 

Čtvrtek     11.2.2016                                         velká posluchárna od 13 hod. 

55. Šmíd D. a spol.: Miniinvazivní výkony v chirurgii a jejich využití v dnešní době 
56. Černý V. a spol.: Jaká bude budoucnost miniinvazivních výkonů v chirurgii? 
57. Dostál J. a spol.: Miniinvazivní operace karpálního tunelu 
58. Kulle M. a spol.:  Miniinvazivita ve spondylochirurgii 
59. Štěpánek D., Vacek P.:  Endoskopická léčba patologií mozkových komor 
60. Pavelka T. a spol.: Hranice miniinvazivní osteosyntézy 
61. Salášek M.a spol.:  Současné možnosti miniinvazivní fixace poranění zadního pánevního segmentu 
 

Přestávka 
 
 



62. Langmajer M.: Menu nabízené v Laboratoři funkční diagnostiky Plicní kliniky 
63. Zeman V.: Spiroergometrie – zlatý standard mezi zátěžovými testy 
64. Novák J.a spol.: Sedentary death syndrome – fáma nebo realita současného  
„moderního“ životního stylu? 
65. Hassan A.: Bronchoskopie na Klinice pneumologie a ftizeologie 
66. Havel D., Zeman J.: Hrudní drenáž z pohledu pneumologa 
67. Břízová Š.:  Závislost na tabáku, intervence a léčba. Činnost Centra pro závislé na tabáku v Plzni 
 
Čtvrtek     11.2.2016                                       učebna ŠAF 3 od 13 hod. 

68.  Zdrhová L.:  Komplexní diagnostika motilitních onemocnění jícnu 
69. Pešek M. a spol.: Antirefluxní léčba nemocných s respiračními chorobami, vztah parametrů 
jícnové pHmetrie a impedance a pepsinu v respiračních sekretech 
70. Hejda V. a spol.: Vysoká přesnost intervenční endosonografie v diagnostice patologických procesů  
v podjaterní krajině 
71. Hejda V.:  Revoluce v léčbě hepatitidy C – 100% účinnost 
72. Ürge T. a spol.: Možnosti léčby drobné litiázy v dolním kalichu 
73. Pitra T. a spol.:  Cystické tumory ledviny 
74. Štěpáníková L. a spol.: Vzácný leiomyom močového měchýře řešený laparoskopickou resekcí 
75. Fuchsová R. a spol.: Diagnostický algoritmus karcinomu prostaty pomocí výpočtu 
 Indexu  zdravé prostaty (PHI) 
 

Přestávka 
 
76. Šlechtová J.: Hemofilické centrum  - Haemophilia Treatment Centre ve FN Plzeň 
77. Bergerová V., Jindra P.: Porovnání výsledků mezi příbuzeneckou a nepříbuzeneckou RIC- 
78. Zábranská T. a spol.: Incidence infiltrace CNS u akutní lymfoblastické leukémie a korelace 
výsledků zobrazovacích metod CNS, flowcytometrie a cytologie likvoru 
79. Pachner M, Jindra P.: Alogenní transplantace kostní dřeně u AML, FLT3/ITD pozit. 
80. Veselá P. a spol.: Double stain imunohistochemie a její praktické užití při diagnostice 
raritního kompozitního lymfomu 
81. Hrubá J.: Problematika skladování transfuzních přípravků 
 
 

POSTERY 
Dolejšová O. a spol.: PHI (Index zdraví prostaty)  - Porovnání s výsledky radikální prostatektomie ve 
dvouletém období 
 

Vančata R.: Tako-tsubo kardiomyopatie u 92-leté pacientky – kazuistika 
 

Procházková K. a spol.: Téměř ¼ papilárních renálních karcinomů typu 1 má vzhled cysty Bosniak IIF 
 

Rücker P. a spol.: Systém  pracovní rehabilitace v ČR 
 

Pohunek P. a spol.: Česká iniciativa pro astma – 20 let moderní péče o astma v České republice 
 

Duršpek J.: Kazuistika 47 letého muže s Löfflerovou endokarditidou 
 

Hajšmanová Z.a spol.: Heydeho syndrom nebo von Willebrandova choroba? 
 

Nováková R.: Zkušenosti se stanovením množství hemoglobinu na přístroji POCT 
 

Buňatová P., Zikmundová K.: Jak vnímají studenti medicíny některé etické problémy 
 

Novák J. a spol.: Anaerobní kapacita – k čemu je nám dobrá a jak ji diagnostikovat 
 

Krákorová G.: Metastazující karcinom plic – onkologická léčba, komunikace a paliativní péče 
 

Účastnický poplatek nebude vyžadován.  Účastníci obdrží certifikát dle platných směrnic. 

 


