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Vážené kolegyně a kolegové, 

ani jsme se nenadáli, je tu začátek nového školního roku a s ním další vydání 

zpravodaje vedení výboru ČDS PRO VÁS. Přináší jako obvykle aktuality, které si 

zaslouží Vaši pozornost. 
 

 

STIPENDIUM EADV NA KARLOVY VARY 
 

Evropská akademie dermatologie a venerologie (EADV) vypsala i pro 

jednoho českého účastníka svého pravidelného Jarního sympozia, které 

se tentokrát koná ve dnech 14. – 17. dubna 2011 v Karlových Varech a 

organizuje je naše společnost ve spolupráci se slovenskými kolegy 

dermatovenerology, stipendium Michaela Hornsteina ve výši 1000 EUR 

a volné registrace. 

Předpokládáme, že je to nejen dobrá příležitost načerpat nejnovější 

poznatky od největších evropských i světových dermatovenerologů, ale i 

strávit motivující pobyt v největších českých lázních spolu s několika 

tisíci kolegy z různých zemí.  

Poslední termín pro podání žádostí je 29. října 2010. Více informací, 

podmínky účasti a příslušný formulář najdete na www.derm.cz v rubrice 

Aktuality. 

 

LEDNICE 
 

 

Mladí kolegové už mají na světě třetí typ 

vzdělávacího setkání. Česká 

dermatovenerologická společnost ČLS JEP pro ně 

pořádá ve spolupráci s firmou LaRoche Posay 

dnes již tradiční a oblíbenou červnovou akci. 

Bioderma nabízí v zimním období pod záštitou 

ČDS ČLS JEP známý Snowderm. Léto a podzim 

byl dosud určen spíše jen na individuální 

kontakty mladých, ale letos se sekce sešla na 

konci prázdnin v Lednici.  

http://www.derm.cz/
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Ať už to bylo tím, že byl opět sestaven kvalitní 

program, nebo navíc i tím, že setkání dělaly 

reklamu téměř dva měsíce periodické úvahové 

mailové spršky, účast byla zase značná. Přijela 

opět více než polovina těch, kteří se nejen 

považují za mladé, ale také mladí jsou.  

 
Účastníci konference v Lednici 

Přednáškový sál byl zcela naplněn první den, 

kdy přednášeli ti kalendářně starší z nás. Prof. 

Arenberger hovořil o tom, co s pacientem na 

biologické léčbě ve zvláštních případech. Dr. 

Nováková informovala o příznivém vlivu 

probiotik u ekzémů. Prof. Luger rozebral 

imunologické souvislosti patogeneze atopické 

dermatitidy. Doc. Cetkovská nejen hovořila o 

kožních projevech interních chorob, ale 

předpremiérově i pokřtila svou stejnojmennou 

knihu, kterou napsala společně s prof. 

Pizingerem a prof. Štorkem.  

 
Předpremiéra křtu knihy doc. Cetkovské 

Přednášky jsou pověšeny jako vždy na 

informačním webu podporovaném La Roche 

Posay (páteční i sobotní) a vybrané nejen 

v PowerPointu, ale i doprovázené 

videozáznamem na vzdělávacím portálu EUNI. 

Pátečnímu programu předcházela další 

významná událost. Dermatologický univerzitní 

nadační fond rozděloval první dávku ze 75000,- 

EUR (na kterou dostal certifikát při slavnostním 

zasedání ČDS, SDS, DDG a dalších evropských 

odborných společností v listopadu 2009 

v Karolinu během česko-slovenského 

kongresu), která je určena k letošní návštěvě 10 

našich kolegů na dermatologických pracovištích 

v Německu a Rakousku a dorazila z konta 

Německé dermatologické společnosti 

v červenci 2010.  

Stipendianti DDG s výběrovou komisí 

Předseda nadačního fondu sestavil 

reprezentativní výběrovou komisi složenou 

z profesorů, docentů, primářů a dalších kolegů, 

kteří zajistili důstojný výběr nejvhodnějších 

uchazečů za dohledu prezidenta DDG prof. 

Lugera. Dík za účast ve výběrové komisi tak 

prof. Arenberger vyslovuje prim. Benákové, 

doc. Cetkovské, prim. Čapkové, doc. 

Dastychové, prim. Diamantové, prim. 

Dubáňovi, as. Freyovi, prim. Horažďovskému, 

prim. Machovcové, Dr. Nevoralové, prof. 

Pospíšilové, prim. Šternberskému a prof. Vašků. 
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Poděkování patří i těm, kteří svou účast 

potvrdili, ale v inkriminované době se jednání 

nemohli zúčastnit, tedy doc. Ettlerovi, Dr. 

Macháčkové, prim. Selerové a prof. Semrádové. 

Způsob výběrového řízení byl všeobecně velmi 

dobře hodnocen, všem, kteří nám napsali, 

děkujeme. 

 
Vědecký sekretář mladých dermatologů MUDr. Lippert s diplomem 

Z přihlášených kandidátů zvolila komise 

nakonec 11 účastníků zahraničních pobytů, 

protože tajným hlasováním dostali uchazeči na 

10. a 11. místě shodný počet hlasů. Německá 

dermatologická společnost ústy svého 

prezidenta pro tento případ navýšila částku  

o 1 osobu navíc, takže se ten den nakonec 

rozdělovalo téměř 400.000,- Kč. Na stipendijní 

pobyt se tak letos nakonec dostanou Dr. 

Kluchová, Dr. Kovačevicová, Dr. Kreuzingerová, 

Dr. Kudělková, Dr. Lippert, Dr. Panznerová, Dr. 

Pojezná, Dr. Říčař, Dr. Strnadel, Dr. Tomková a 

Dr. Valíčková. Všem vítězům blahopřejeme. 

  
MUDr. Strnadel dostává certifikát o stipendiu DDG

 

  
Primářky Diamantová a Benáková u večeře 

Páteční večerní občerstvení ve valtickém 

podzemí nejen doplnilo potřebnou energii na 

sobotní program, ale umožnilo neformální 

komunikaci nejen mezi mladými, ale i 

zkušenými dermatovenerology z Čech a 

Německa. 

 
Doc.Ettler, prof.Hercogová, prof. Luger a prof.Arenberger 

při společenském večeru ve Valtickém sklípku 

V sobotu pokračoval program vlastními 

prezentacemi mladých dermatovenerologů, 

které byly na vysoké odborné i formální úrovni 

a byly přítomnými profesory hodnoceny velmi 

kladně.  

Je nepochybné, že Sekce mladých 

dermatovenerologů ČDS ČLS JEP má řadu 

pracovitých lidí a za vedení Dr. Spyrose 

Gkalpakiotise se stala velmi aktivní. Doufáme, 
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že se mladým podaří ztlumit implantované 

animozity a pokračovat v kolegiální atmosféře 

tak, jak to funguje v ostatních sekcích. 

Politikaření a štěpení přenechme politikům, 

doplatí na ně všichni, i ti, kteří se domnívají, že 

se jich to netýká. Ne nadarmo se říká, že kdo 

chce něco prospěšného dělat, hledá návody, a 

kdo nechce, hledá důvody. Proto bude ČDS i 

nadále podporovat respektování psaných i 

nepsaných pravidel této své sekce včetně 

aktivit, které odpovídají poslání naší 

dermatovenerologické společnosti. 

 

 

miniINTERVIEW 
 

Zeptali jsme se dvou úspěšných uchazečů o DDG granty: 

1) Pobýval/a jste již v minulosti na německém dermatologickém pracovišti? 

2) Máte vybráno konkrétní pracoviště, na kterém chcete v rámci stipendia působit? 

3) V jaké konkrétní oblasti dermatologie se chcete zdokonalit? 

4) Jaká by byla pro Vás optimální délka pobytu na německém pracovišti? 

 

  
 MUDr. Eliška Pojezná, 

Dermatovenerologická klinika FNKV a 3.LF Praha 
MUDr. Jan Říčař, 

Dermatovenerologická klinika FN a LF Plzeň 

1) Ne, ještě jsem na žádném německém 
dermatologickém pracovišti nebyla. 

Ano, v rámci studijního výměnného programu 
Erasmus na Friedrich–Schiller-Universität v Jeně 
jsem v roce 2005 o prázdninách absolvoval stáž 
na dermatologické klinice. 

2) Ano, s největší pravděpodobností Münster. Zvažuji kliniku Charité v Berlíně, jsem  
v kontaktu s dermatologickou klinikou LMU  
v Mnichově. O radu s výběrem pracoviště jsem 
také požádal prof. Lugera. 

3) Zajímá mě zejména problematika 
pigmentových projevů, dermatoskopie, 
nemoci vlasů, estetická dermatologie. 

Zabývám se kožními nežádoucími účinky 
onkologické léčby, především EGFR inhibitory. 

4) Cca 6 měsíců Bude záležet na časových možnostech obou 
stran. Byl bych rád, kdyby se podařilo 
zorganizovat alespoň 3-4 týdenní stáž 
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STIPENDIUM VDV – NADACE OLGY HAVLOVÉ 
 

Zajímavou aktualitou je možnost zúčastnit se Salzburských lékařských seminářů a získat na ně cestovní 

grant. Konkrétně nás bude zajímat nejvíce tématika dermatovenerologie. Ta bude probírána 12. – 18. 

června 2011. Přednášet bude Prof. Richard Granstein, M.D., přednosta Dermatologické kliniky Weill 

Medical College na Cornellově univerzitě v New Yorku a vedoucí dermatolog na New 

Yorském Weill Cornell Medical Center. Je to takový americký Barták, profesionál 

v dermatologické imunologii se zaměřením na Langerhansovy buňky.  

Druhým neméně významným přednášejícím je Univ.-Prof. 

Dr. med. Georg Stingl z Lékařské univerzity ve Vídni. 

 

 
 
 
Uzávěrka přihlášek na seminář je 31. 01. 2011.  

Podmínky účasti na semináři:  

 Lékařské vzdělání a praxe v oboru dermatovenerologie  

 Dobrá znalost angličtiny  

 Ochota šířit získané vědomosti dále  
Organizátoři hradí veškeré náklady spojené s účastí na semináři, cestovní náklady si účastník hradí sám.  
Absolventi seminářů se mohou hlásit na stáže v nemocnicích v Rakousku a USA.  
Přihlášení na semináře probíhá on-line na http://platform.aaf-online.org/ . 
Organizátoři vybírají účastníky semináře na základě vyplněných on-line přihlášek. Ředitelka Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, která českou účast koordinuje, nám sdělila, že z jedné země se na 
konkrétní seminář vybírají zpravidla 2 až 3 účastníci. Program realizuje a financuje American Austrian 
Foundation. 
Více informací ke sponzoringu je na www.vdv.cz nebo vdv@vdv.cz,  tel. 224 217 083. 
 

 
 

Dnešní vydání pro Vás připravili: Arenberger, Benáková, Ettler. 

Prof. Richard Granstein, M,D. 
Univ.-Prof. Dr. med. Georg Stingl 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2835282442&to=http%3a%2f%2fplatform%2eaaf%2donline%2eorg%2f
http://www.vdv.cz/
mailto:vdv@vdv.cz

