
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 září 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 

 

 
1.9.  Večer Oční kliniky 

předsedá: MUDr. T. Bergerová 

1. Jurčuková M., Kasl Z., Hrabě V., Andrle P., Michal M.:  Atypický průběh chronické 

epifory, kazuistika   /15 min/ 

2. Rokyta K.:  Toxoplasmová chorioretinitida   /15 min/ 

3. Sováková I., Rusňáková I.:  Maligní glaukom u jednovaječných dvojčat – ano či ne?   

/15 min/ 

4. Kasl Z.:  Komplikované záněty očnice   /15 min/ 

5. Sobotová M., Hecová L.:  Autologní sérové oční kapky - příprava a indikace  /15 min/ 

 

 

8.9.  Večer Otorhinolaryngologické kliniky 

předsedá: MUDr. Z. Chudáček, Ph.D. 

1. Slouka D., Kostlivý T., Kubec V., Vyskočilová J.:  Historické mezníky vývoje spánkové 

medicíny   /15 min/ 

2. Kostlivý T., Kubec V., Vyskočilová J., Slouka D.: Možnosti vybraných 

glykoproteinových biomarkerů v diagnostice OSAS   /10 min/ 

3. Kubec V., Kostlivý T., Vyskočilová J., Slouka D.:  Kardiospecifické mikroRNA a OSAS  

/10 min/ 

4. Vyskočilová J., Slouka D.:  Diagnostika a léčba spánkové apnoe v ambulantní spánkové 

laboratoři   /10 min/ 

5. Slouka D., Kostlivý T., Kubec V., Vyskočilová J.: Shrnutí a perspektivy spánkové 

medicíny  /5 min/ 

 

 

 

15.9.  Večer Dětské kliniky 

předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. 

1. Pomahačová R., Paterová P., Nykodýmová E.:  MEN2B (Mnohočetná endokrinní 

neoplasie 2B)   /20 min/ 

2. Forejt J., Huml M., Šašek L.: Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí spojený  

s COVID-19  /15 min/ 

3. Šašek L., Fremuth J., Huml M.:  Úskalí diferenciální diagnostiky PIMS-TS   /15 min/ 

4. Votava T., Horková Z., Pták O., Černá Z.:  Neutropenie v dětském věku – aneb co si 

můžeme dovolit   /15 min/ 

5. Škodová V., Kreslová M.:  Měsíc trvající kašel   /12 min/ 



 

 

22.9.  Večer Oddělení plastické chirurgie 

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

1. Třešková I., Hauer L., Pošta P., Andrle P., Hrušák D., Podešvová J., Skalický A.,  

Woznica V.:  Rekonstrukce volným lalokem u nádorů dutiny ústní – naše zkušenosti  

/10 min/ 

2. Skalický A., Třešková I.:  Anterolaterální stehenní lalok a jeho využití   /10 min/ 

3. Kydlíček T., Třešková I.:  Rekonstrukce prsu tkáňovou expanzí   /10 min/ 

4. Woznica V., Třešková I., Kasl Z.:  Pokročilý maligní melanom s invazí do očnice – 

kazuistika   /10 min/ 

 

 

29.9.  Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje   

Večer bude věnován MUDr. Luďkovi Hejkalovi při příležitosti jeho významného životního jubilea 

předsedá: MUDr. J. Novák, Ph.D. 

1. Vidunová J.:  Hromadné postižení osob - stálá výzva   /15 min/ 

2. Čuntalová S.:  Příliš pozdě – kazuistika   /15 min/ 

3. Maternová M.:  Je rutinní použití terlipresinu při krvácení z GIT vždy indikované?  

/15 min/ 

4. Chvojka J.:  Šok – když nevíš, použij ultrazvuk – kazuistika   /15 min/ 

5. Tvrzník J.:  Dušení s překvapením – kazuistika   /10 min/ 

 

 

 

Večery proběhnou vždy za dodržení pravidel stanovených aktuálním nařízením Ministerstva 

zdravotnictví.  

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 národním certifikátem o 

provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: i) od 

aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 

přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;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, nebo e) osoba na místě podstoupí 

preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 

sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, 

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.  

 

 

 

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

     předseda SL v Plzni                                                                      vědecký sekretář SL v Plzni    


