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PROGRAM - SÁL EMPORIO

Program ČTVRTEK 23.6.2011             Emporio

11.00 - 11.40 Slavnostní zahájení kongresu - Big Hall

lékařská sekce

12.20 Bronchologie - I.blok předsedá Salajka, Majer

Súčasné možnosti diagnostickej bronchoskopie Majer

Overview of recent bronchoscopic therapeutic interventions Wagner

Invazivní bronchoskopie   na  Plicní klinice  FN  v Plzni  -  historie a současnost Brůha

Stenózy centrálnych dýchacích ciest pohľadom bronchológa Slivka

Diskuze

13.20 - 14.20 Zasedání výborů ČPFS a SPFS

lékařská sekce

14.30 Bronchologie - II.blok předsedá Salajka, Majer

EBUS-naše prvé skúsenosti Kukoľ

Význam radiální EBUS sondy  v diagnostice periferních plicních uzlů Votruba

Využití endobronchiálních chlopní v pneumologii – naše zkušenosti Šimovič

Intervenční bronchoskopie – netradiční výkony. Trefný

Cesta do hlbín tracheobronchiálneho stromu Majer

Diskuze

Přestávka

lékařská sekce

15.45 Onemocnění pohrudnice předsedá Marel, Plutinský

Novinky v pleurologii Marel 

Komplikácie hrudných drenáží Plutinský 

Klinická pleuroskopie semirigidní i rigidní technikou - další rozšíření indikačního spetra Votruba

Prekvapivé  nálezy pri empyéme hrudníka Bučeková

Hrudní empyém, principy a výsledky léčby Žáčková

Jodpovidon (Betadine®) jako lék k navození pleurodézy Fila

Diskuze

Program PÁTEK  24.6.2011              Emporio

lékařská sekce

9.00 CHOPN - II.blok  předsedá Koblížek, Tkáčová

Biomarkery v liečbe CHOCHP a protizápalová liečba. Výsledky štúdie ECLIPSE Tkáčová 

Plicní denzitometrie u pacientů s CHOPN a její vztah k toleranci zátěže Chlumský

Porovnanie hodnotenia telesnej kompozície metódami  BIA a DXA  u pacientov 

s CHOCHP
Kubicová

Gender difference in the perception of dyspnea in former smokers with COPD Koblížek

Porovnanie kvality života pacientov s excerbáciou CHOCHP pomocou dvoch dotazníkov 

(CAT, SGRQ)
Salát

Možnosti domácej ventilačnej podpory u pacientov s CHOCHP Michaličková

rezerva

Diskuze

Přestávka

lékařská sekce

10.35  Chirurgie hrudníku předsedá Lischke, Haruštiak

Aktuální role video-mediastinoskopie v diagnostice i terapii  NSCLC Peštál

TEMLA v stagingu a liečbe operabilného karcinómu pľúc Krajč

Pozitivní role plicní metastazektomie v léčbě diseminovaného nádorového onemocnění Vodička 

Bronchiálne parenchým šetriace resekcie pre low grade neoplázie dýchacích ciest Janík 

Subglotická stenóza trachey Haruštiak 

Mediastinální cysty, chirurgické řešení Šafránek 

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění  dutiny hrudní Hytych

Emporio   1/3



XVII. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti 23.6. -25.6.2011

Zadná mediastinotómia ako alternatívny spôsob drenáže mediastina pri descendentnej 

nekrotizujúcej  mediastinitíde 
Dzian 

Diskuze

lékařská sekce

12.10 Poruchy dýchání ve spánku předsedá Vyskočilová, Tkáčová

Metabolický syndróm u pacientov s obštrukčným syndrómom spánkové apnoe Mucska

Adaptivní servoventilace u obézního hypoventilujícího pacienta Bastl

Mění se obezita léčbou kontinuálním přetlakovým dýcháním u obstrukční spánkové 

apnoe?
Hobzová

Diskuze

13.10 - 14.10 Firemní sympozium        MSD                                                                           

lékařská sekce

14.20 Sarkoidóza předsedá Kolek, Imrich

Sarkoidóza – současný stav znalostí Kolek 

Kdy léčit sarkoidózu? Žurková

Kdy neléčit sarkoidózu? Vašáková 

Diskuze

Bronchoskopia pri sarkoidóze Jonner

Klinické charakteristiky českých pacientů se sarkoidózou Anton 

Zvýšená exprese Th1 transkripčního faktoru T-bet u sarkoidózy je asociována s expresí 

cytokinů/receptorů asociovaných s tímto onemocněním
Fillerová

Diskuze

Přestávka

lékařská sekce

16.00 Nádory respiračního traktu  - II.blok předsedá Pešek,  Beržinec

Výsledky liečby pokročilého neskvamocelulárneho NSCLC po zlyhaní chemoterapie s 

bevacizumabom
Beržinec 

Nežiaduce účinky kombinovanej  liečby s bevacizumabom pri pokročilom 

nemalobunkovom karcinóme pľúc
Černá

7 let vyšetřování molekulárně-genetických a epigenetických markerů v onkologii NSCLC Minárik 

Léčba erlotinibem u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic 

(NSCLC) – srovnání výsledků léčby v ČR  s výsledky zahr.studí
Skřičková

Analýza pacientů s pokročilým NSCLC s dlouhodobým přežitím bez progrese při léčbě 

EGFR tyrozinkinázovými inhibitory
Fiala

Kožní nálezy při léčbě erlotinibem pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem –

výskyt, klinický obraz, léčba, prognóza
Říčař 

Naše první zkušenosti s vyšetřováním zlomu kinázy anaplastického lymfomu (ALK ) u 

nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic
Pešek

Epigenetická vyšetření u  progredujících pokročilých nemalobuněčných karcinomů plic Pešek

Diskuze

Program Sobota  25.6.2011          Emporio

lékařská sekce

9.00 Respirační infekce  - II.blok
předsedá Kolek, Krákorová, 

Hájková

Pohled mikrobiologa na fluorochinolony Kolář 

Moxifloxacin a jeho využití v praxi z pohledu pneumologa Fajkošová

Epidemiologické a environmentální aspekty legionelóz Petrovová

Legionelová pneumonie Zeman

Etiologie, diagnostika a léčba zánětů plic u imunokompromitovaných nemocných Skřičková

Diskuze

Přestávka

lékařská sekce
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10.10 Diagnostické metody v pneumologii - Blok cytologické a histologické diagnostiky předsedá Šnorek, Měřička

Cytodiagnostika v pneumologii Měřička

Klinická cytologie na plicním oddělení Šnorek

Je metoda cytobloku přínosem pro hodnocení materiálu získaného punkcí 

mediastinálních uzlin pod ultrazvukovou kontrolou
Petřík

Histologické vyšetření biopsií EBUS – TBNA – přínos cytobloku k přesnější diagnostice 

plicních nádorů
Ondrejka

Diskuze

Přestávka

lékařská sekce

11.15  Problematika následné péče předsedá Kos,  Komada

Následná péče v odborných léčebných ústavech Jireš 

90 let Léčebny TRN Janov Kos  

Diagnostika CTEPH v podmínkách OLÚ Polzerová, Palatka  

Intervenční bronchologie v podmínkách OLÚ Bartoň  

Nekrotizujúca epiteloidná granulomatóza: možnosti diferenciálnej diagnostiky v 

podmienkach OLU
Tudík 

Akú budúcnosť má klimatická liečba chronických nešpecifických ochorení dýchacích 

ciest?
Salát  

Diskuze

ZÁVĚR KONGRESU

OBĚD

14.00 Návštěva Léčebny TRN Janov

Výročí 90 let
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