
Spolek lékařů v Plzni 
 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny  FN Plzeň–Bory,  

Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 
 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 
 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci červnu 2021, které se konají (pokud není 

uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, 

alej Svobody 31,  Plzeň-Lochotín 

 

 
 
2.6.  Večer Komplexního kardiovaskulárního centra 

předsedá: prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D. 

1. Rokyta R.:  Úvodní slovo  

2. Bernat I., Jirouš Š., Horák D.:  Standardní versus distální radiální přístup u srdečních 

katetrizací a intervencí   /10 min/ 

3. Volovár Š., Kasl Z., Baxa J., Hromádka M., Rokyta R.:  Šíře optického nervu jako další 

prediktor prognózy u pacientů po zástavě oběhu. Předběžná data ze studie TOMCAT 

/10 min/ 

4. Hromádka M., Moťovská Z.: Vliv časového zpoždění na výskyt ischemických 

komplikací u pacientů léčených pPCI – subanalýza studie Prague-18   /10 min/ 

5. Kratochvílová A., Štěpánková M., Šofranková K.:  COVID a srdce   /10 min/ 

6. Šťastná V., Roučka P., Hájek T.:   Podívejme se endokarditidě na zoubek   /10 min/ 

 

 

 

9.6.  Večer Gynekologicko-porodnické kliniky 

předsedá: prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc. 

1. Kovářová V., Kališ V., Rušavý Z., Kamel Ismail.: Transobturatorní rekonstrukční 

přístup paravaginálního defektu   /15 min/ 

2. Paymová L., Rušavý Z., Kozerovský M., Veverková A., Kališ V., Kamel Ismail: Avulze 

levátoru při porodu: systematický přehled prací    /15 min/ 

3. Kališ V., Rušavý Z., Čechová H., Havelková L., Fiala P., Rybářová M., Hynčík L., Krofta 

L., Kamel Ismail: Modelování maximálního stresu struktur pánevního dna během 

porodu  /20 min/ 

4. Presl J., Bouda J., Vlasák P., Kosťun J., Stráník P.: Molekulární klasifikace karcinomu 

endometria  /20 min/ 

5. Korečko V., Turek J., Karbanová J., Kozerovský M.: Perinatologické výsledky 

Plzeňského kraje za rok 2020   /20 min/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.6.  Večer Chirurgické kliniky 

předsedá: doc. MUDr. I. Chytra, CSc. 

1. Moláček J., Třeška V., Baxa J.:  Gigantické tumory dutiny břišní – naše zkušenosti   

/10 min/ 

2. Šafránek J., Třeška V., Skalický T., Kural T.:  Diferencovaný mikrokarcinom štítné 

žlázy, aktuální přehled   /10 min/ 

3. Skalický T., Třeška V., Liška V., Fichtl J., Stögerová Ch.:  Cystadenom a 

cystadenokarcinom jater  /10 min/ 

4. Liška V., Pálek R., Rosendorf J., Moulisová V., Brzoň O., Červenková L., Bolek L., Dejmek 

J., Mírka H., Polák R., Brůha J., Vyčítal O., Massaro M.S., Bednář L., Bohanes M., Ševčík 

J., László D., Slobodová J., Šarčevič S., Rozumnyi A., Mlejnková V., Balta P., Bošek F., 

Korčáková E., Bajcurová K., Třeška V.:  Pokroky v experimentální jaterní chirurgii   

/10 min/ 

5. Čertík B., Třeška V., Moláček J., Houdek K., Opatrný V., Šulc R.: Otevřené výkony na 

aortě na Chirurgické klinice FN Plzeň  /10 min/ 

6. Geiger J., Vyčítal O.: Robotická chirurgie ve FN Plzeň a naše první zkušenosti  /10 min/ 

 

 

23.6.  Večer Rokycanské nemocnice, a.s. 

předsedá: prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D. 

1. Křivancová L., Východský K.:  Vzácný tumor periferních žlučových cest - kasuistiky  

/15 min/ 

2. Padrtová M.:  Cesta krve   /15 min/ 

3. Teslík L., Máchová E.:  Správné načasování endoskopického výkonu, indikace a 

spoluzodpovědnost odesílajícího lékaře  /15 min/ 

4. Honzík J., Petr L., Plecitý J.:  Selhání dlahové osteosyntézy  /15 min/ 

5. Zaballa Bishop Cabrera D. G.: Poranění extenzoru ruky u dítěte - kasuistika  /15 min/ 

6. Chadimová I., Polák L.:  Lokalizovaný perforovaný kolorectální karcinom - kasuistika   

/15 min/ 

 

 

30.6. – neproběhne  

 

Večery proběhnou vždy s ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví.  

Nyní je v platnosti mimořádné opatření ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021 s účinností 

ode dne 24. května 2021 a ve znění mimořádného opatření ze dne 24. května 2021 s účinností ode dne 25. 

května 2021, které nabývá platnosti dnem vydání:  

- maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení 

a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 50 

osob, s tím, že 

a) všechny přítomné osoby musí splňovat alespoň jednu s následujících podmínek: a) osoba absolvovala 

nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba 

absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním 

výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že i) od aplikace první dávky 

očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen 

„SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od 

aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, 

ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v 

případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo d) 

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 



mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více 

než 180 dní, a použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 

podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s 

výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které 

upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,  

b) všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno 

mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo. 

 

 doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.                                                       prof. MUDr. J. Moláček, Ph.D.      

     předseda SL v Plzni                                                                      vědecký sekretář SL v Plzni    


